
RESOLUÇÃO Nº 010/2.022 

De 20 de Setembro de 2.022 

 

SÚMULA: Institui a Comissão Especial de Revisão e 

Atualização da Lei Orgânica Municipal, e dá outras 

providências. 

 

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Peixoto de Azevedo, 

Estado de Mato Grosso. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Evandro Kommers, nos termos do 

Art. 24, X e 29, XII, XV do Regimento Interno, Promulgo o seguinte:  

ARTIGO 1º - Fica instituída nesta Câmara Municipal, a Comissão Especial de Revisão 

e Atualização da Lei Orgânica do Município de Peixoto de Azevedo/MT, com o objetivo de adequar o texto 

legal indicado, às alterações proporcionadas pela Constituição Federal, pela legislação complementar federal, 

e, pelas Emendas Constitucionais aprovadas desde 1988. 

 

ARTIGO 2º - A composição da Comissão Especial prevista no artigo anterior será de 

05 (cinco) membros, observada em sua composição o atendimento ao principio da preservação partidária. 

 

ARTIGO 3º - Conforme indicação da representação partidária, a Comissão Especial de 

Revisão da Lei Orgânica Municipal, ficou com a seguinte composição: 

Presidente: Evandro Kommers 

Relator:  Mario Aparecido da Silva 

Membro: Cleibcesar Noleto Lopes 

Membro: Izolina Vacaro 

Membro: Francisco Pereira Mendes  

 

ARTIGO 4º - A Comissão de que trata o artigo anterior reunir-se-á em sessões 

periódicas, quinzenais e deliberará por maioria absoluta de seus membros. 

 

ARTIGO 5º - A Comissão instituída por esta Resolução, terá um prazo de noventa dias, 

contados da data de sua instalação, para conclusão de seus trabalhos. 

 

ARTIGO 6º - O resultado dos trabalhos da Comissão será apresentado, até o final do 

prazo previsto no artigo anterior, em forma de Emenda a Lei Orgânica, devendo ser apreciado pelo Plenário 

de acordo com a previsão do Regimento Interno desta Câmara. 

ARTIGO 7º - Aplicam-se ao Presidente e Relator da Comissão Especial de Revisão da 

Lei Orgânica Municipal, as mesmas disposições regimentais cabíveis em funções de natureza análoga, nas 

Comissões permanentes. 

 

ARTIGO 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Plenário das Deliberações, em 20 de Setembro de 2022. 

 


