
RESOLUÇÃO N. 002, DE 06 DE ABRIL DE 2020. 

 

 

Estabelece normas de procedimentos quanto às medidas de 

proteção para enfrentamento da emergência de saúde 

pública nos casos de pandemia, instabilidade institucional 

e calamidades de grandes proporções. 

 

 

A Mesa da Câmara Municipal de Santa Cecília do Sul, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o Regimento Interno e a Lei Orgânica 

Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo, a seguinte 

Resolução: 

 Art. 1º - A Câmara Municipal de Santa Cecília do Sul adotará expediente interno pelo 

sistema home office, quando e enquanto durar decretação de pandemia, instabilidade 

institucional e calamidade pública de grandes proporções.  

Art. 2º - Fica incluído o sistema de votação virtual de projetos, além da convocação e 

realização de sessões sem a necessidade de cumprimento dos prazos regimentais 

mínimos previstos. 

 Art. 3º - Das sessões virtuais constarão apenas a leitura das mensagens ou projetos 

pautados e a deliberação das matérias em questão, sem discussão.  

§ 1º - Nos casos previstos neste artigo, estará suspensa a realização de sessões 

presenciais nas dependências da Câmara Municipal. 

 § 2º - O Plenário virtual será instalado por meio do Grupo de WhatsApp da Câmara no 

mesmo horário das sessões presenciais, sempre no dia destinados às sessões ordinárias. 

§ 3º - Para fins de votação, será informada a matéria em votação e realizada a chamada 

individual de cada Vereador que responderá, favorável ou contrário. 

§ 4 º - A Oficial Legislativo reduzirá por termo o resultado da votação certificando a sua 

veracidade.  

 Art. 4º - Para fins de convocação de sessões virtuais, será ela feita através de meio 

eletrônico, compreendidos e-mail e/ou aplicativo smartphone WhatsApp. 

 Art. 5º - Ficam suspensas, enquanto durar as emergências mencionadas no art. 1º desta 

Resolução, a realização de sessões especiais e solenes, audiências públicas, reuniões de 



comissões e quaisquer outras atividades institucionais externas nas dependências da 

Casa Legislativa com aglomerações de pessoas. 

 Parágrafo único – Enquadram-se na suspensão prevista no caput: 

 I - Atividades de capacitação, treinamento ou de eventos coletivos realizados pela 

Câmara Municipal e/ou em suas dependências, por qualquer parlamentar ou órgão da 

sociedade civil;  

II – A participação de parlamentares e servidores em eventos ou em viagens. 

 Art. 6º - Fica suspenso temporariamente o protocolo de requerimentos, indicações, 

moções e outras proposições, excetuando-se projetos de lei e de resolução de 

reconhecida urgência. 

Art. 7º - Excepcionalmente o contato ou encaminhamento de reclamações ou 

documentos para a Câmara Municipal de Santa Cecília do Sul dar-se-á através da 

ouvidoria, pelo email cmstacecilia@gmail.com, ou pelo contato via aplicativo 

WhatsApp (54) 991741189.  

Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser revista a 

qualquer tempo pela Mesa Diretora e, caso perdurar o estado de emergência decorrente 

de pandemia, instabilidade institucional e calamidades de grandes proporções.  

   Sala de Sessões, aos 06 de abril de 2020. 

 

 

    Francieli Oliboni 

Presidente.do Poder Legislativo Municipal 

 

 


