
 

 

 

 

 

 

A Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo informar o CIDADÃO sobre os serviços 

prestados pelo Câmara de Vereadores de Marau e suas formas de acesso. A Câmara de 

Vereadores conta com 9 nove Vereadores, representados em três bancadas.  

 

FORMAS DE CONTATO COM A SECRETARIA, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E PRESIDÊNCIA 

Via EMAIL  

camara@cvmarau.com.br  

imprensamarau@gmail.com  

presidência@cvmarau.com.br  

secretaria@cvmarau.com.br 

Via TELEFONE 

(54) 3371-1000 

(54) 3371-1001 

Via REDES SOCIAIS 

https://www.facebook.com/cvmarau  

https://www.instagram.com/cvmarau/  

FORMAS DE CONTATO COM AS BANCADAS 

Via EMAIL  

bancadamdb@cvmarau.com.br 

bancadapp@cvmarau.com.br 

bancadapsb@cvmarau.com.br  

Via TELEFONE 

(54) 3371-1015 (MDB) 

(54) 3371 – 1011 (Prpgressitas) 

(54) 3371-1040 (PSB) 

FORMAS DE CONTATO COM VEREADORES 
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Acesse > http://www.cvmarau.com.br/fale-com-seu-vereador  

 

CANAL DA OUVIDORIA – DÚVIDAS, RECLAMAÇOES E SUGESTÕES 

Acesse > http://190.15.59.9:8078/sopweb/  

 

PROCURADORIA DA MULHER 

A Procuradoria da Mulher é um órgão institucional com o objetivo de zelar pela 

participação mais efetiva dos Vereadores nos órgãos e nas atividades da Câmara, e 

também fiscalizar e acompanhar programas do Governo municipal, receber denúncias 

de discriminação e violência contra a mulher e cooperar com organismos na promoção 

dos direitos da mulher.  

Contate via (54) 3371-1005 ou acesse > http://www.cvmarau.com.br/procuradoria-da-mulher  

 

PAUTA DE VOTAÇÕES E PROJETOS EM TRAMITAÇÃO 

Você pode ficar por dentro dos projetos que ingressam na casa, o andamento de cada um 

deles e a votação. 

Acesse > http://www.cvmarau.com.br/em-pauta/pautas-e-deliberacoes  

Ou > http://190.15.59.9:9090/portalProcLeg/  

 

LEIS MUNICIPAIS  

Aqui é possível conhecer todas leis existentes no município. 

Acesse > https://leismunicipais.com.br/legislacao-municipal/4100/leis-de-marau/  

 

REGIMENTO INTERNO DA CASA E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 

O Regimento interno é o que dita as regras do Legislativo. A Lei orgânica é o conjunto de leis 

que regem o município. 

Acesse > http://www.cvmarau.com.br/images/downloads/regimento_interno.pdf  

e >  http://www.cvmarau.com.br/images/downloads/lom_marau.pdf  

 

ACOMPANHAR SESSÕES DE FORMA ONLINE 

As sessões ordinárias ocorrem nas segundas, a partir das 20 horas. Você pode acompanhar 

em plenário, ou então de sua casa, através da transmissão online, disponível no site da 

Câmara: www.cvmarau.com.br  

Acesse > https://www.youtube.com/channel/UCfpep9rJlnYYKUK0gS9z5TA  
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