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RESOLUÇÃO Nº 7/2020

REGULAMENTA O SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA
(SDR) -- MEDIDA DESTINADA A VIABILIZAR O
FUNCIONAMENTO DO PLENÁRIO DA CAMARA DE
VEREADORES DE CAMPOS NOVOS DURANTE A
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO
CORONAVÍRUS

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais  e na forma da Lei, amparada pelo Art. 76 e
seguintes do Regimento Interno e Arts. 38, 57 e 60 da LOM, apresenta a seguinte Resolução da
Mesa Diretora:

Considerando que a Organização Mundial de Saúde declarou a existência de pandemia causada
pelo novo coronavirus;

Considerando o Decreto Estadual nº 535/2020, que alterou o Decreto 525/2020, que dispõe sobre
novas medidas para enfrentamento da emergência se saúde pública decorrente do novo coronavírus;

RESOLVE:

Art. 1º. Diante do Decreto de calamidade pública em todo território de Santa Catarina,
relativo à prevenção e enfrentamento ao coronavírus (Covid-19), a partir desta quinta-feira (02/04)
a Câmara de Vereadores passará a realizar sessões virtuais para deliberação das matérias. 

Art. 2º. As sessões e reuniões das comissões permanentes serão realizadas em horário
regimental já estipulado (reuniões das comissões, nas segundas-feiras, a partir das 13:00h, sessões
ordinárias nas terças-feiras a partir 19:00h e nas quintas-feiras a partir das 13:00h).

Art. 3º. O formato virtual adotado deverá funcionar através dos notebooks disponibilizados
pela Câmara de Vereadores, permitindo a participação de todos os parlamentares.

Art. 4º. Para garantir a segurança do processo, será obrigatório o cadastramento prévio do
vereador, que será validado por verificação de usuário e senha. Será obrigação do vereador
providenciar conexão à internet com capacidade suficiente para a transmissão segura e estável de
áudio e vídeo.

Art. 5º. As pautas das sessões serão enviadas por e-mail e pelo WhatsApp aos parlamentares
com 06 horas de antecedência.
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Art. 6º. As fases das sessões serão mantidas, verificando-se o quórum regimental pelo 1º
Secretário, por meio de vídeo conferência. Será oportunizado ao parlamentar discutir a matéria
também através de videoconferência.

Art. 7º. Fica permitido que os vereadores apresentem projetos legislativos por e-mail
enquanto durar a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus.

Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Campos Novos, 31 de março de 2019.

SALA DAS SESSÕES, 31 de março de 2020.

Maurílio Castro Campagnoni
Presidente da Mesa 
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