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RESOLUÇÃO Nº 1085, DE 23 DE MARÇO DE 2020. 

 
Dispõe sobre a realização de reuniões e 
Sessões virtuais Câmara Municipal de 
Rio do Sul, em razão da declaração de 
situação de emergência no Estado de 
Santa Catarina. 

 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. Faço 

saber que no uso de suas atribuições regimentais a Câmara Municipal decreta e 
a Mesa Diretora promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º A presente Resolução dispõe sobre a realização de reuniões das 

Comissões Legislativas Permanentes e das Sessões Ordinárias e 
Extraordinárias virtuais da Câmara Municipal de Rio do Sul, em virtude de 
situação excepcional de emergência desencadeada pelo Novo Coronavírus 
(Covid19). 

Parágrafo único. A realização das reuniões e sessões virtuais acontecerá 
enquanto for decretado período de quarentena, dependendo ainda do quadro 
epidemiológico local, estadual e nacional, observadas as diretrizes do Ministério 
da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
Art. 2º Ficam mantidos os dias das Sessões Ordinárias, devendo as 

mesmas iniciar-se as 10 horas da manhã, conforme calendário aprovado pelo 
Presidente da Câmara, salvo Resolução específica aprovada pela maioria 
absoluta dos vereadores. 

§ 1º Durante o período estabelecido no art. 1º, as Reuniões das 
Comissões Legislativas Permanentes acontecerão de forma conjunta, às 9 horas 
das segundas-feiras, com duração máxima de 1 hora, via videoconferência, 
mantidas as competências temáticas e composição de cada uma. 

§ 2º A tramitação de todas as proposições seguirá a estabelecida no 
Regimento Interno da Câmara Municipal, somente sendo submetidas ao sistema 
virtual de discussão e de votação as matérias que estiverem instruídas com os 
pareces das Comissões Permanentes designadas, salvo a realização de Sessão 
Extraordinária. 

§ 3º Todas as proposições e documentos poderão tramitar sem a 
assinatura digital, ficando registradas como verdadeiras a partir do seu 
protocolamento, restando autorizada a assinatura digital a posteriori, como forma 
de convalidação, tendo em vista o trabalho remoto de todos os vereadores e 
servidores. 

§ 4º Durante as reuniões e sessões virtuais, a votação dar-se-á pelo 
sistema nominal, devendo cada vereador, por ordem alfabética, posicionar-se a 
favor ou contrário à matéria em pauta. 
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§ 5º As reuniões e sessões serão realizadas por videoconferência, com a 

participação de todos os vereadores, sob pena de ser-lhe descontado o valor 
referente de seu subsídio mensal. 

§ 6º Concluída a reunião ou a sessão virtual, toda a votação será 
registrada em sistema e o resumo será registrado em ata, que será homologada 
pelos membros da respectiva Comissão ou pela Mesa Diretora, respectivamente, 
e divulgado no site oficial da Câmara Municipal. 

 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  
Rio do Sul, 23 de março de 2020. 

 
 
 
 

CARISO SÁVIO GIACOMINI 
Presidente da Mesa 

[Assinada digitalmente] 
 
 
 
 
 

FERNANDO CESAR SOUZA 
Vice-Presidente da Mesa 
[Assinada digitalmente] 

 
 
 
 

SARGENTO JAMES 
1º Secretário 

[Assinada digitalmente] 

MARCOS NORBERTO ZANIS 
2º Secretário 

[Assinada digitalmente] 
 

http://www.camarariodosul.sc.gov.br/

		2020-03-24T11:51:51-0300
	CARISO SAVIO GIACOMINI:52865762904


		2020-03-24T12:30:15-0300
	MARCOS NORBERTO ZANIS:00340358939


		2020-03-24T14:28:44-0300
	JAMES RIDES DA SILVA:67453848920


		2020-03-24T18:56:26-0300
	FERNANDO CESAR SOUZA:06069926935




