
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO 

 

                                   

 RESOLUÇÃO Nº060 de 29 de abril de 2020 

Institui ritos e procedimentos para a realização de 

sessões ordinárias e extraordinárias no âmbito da 

Câmara Municipal durante a pandemia do COVIT-

19.  

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO 

DE CHAPADÃO DO LAGEADO, Estado de Santa Catarina em conformidade com o 

Art. 45. inciso VII do Regimento Interno.Faço saber a todos os habitantes deste 

Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a presente Resolução:  

Art. 1º As reuniões, sessões plenárias ordinárias presenciais ficam suspensas, em virtude 

de situação excepcional de emergência desencadeada pelo Novo Coronavírus (Covid-

19) e somente serão retomadas presencialmente quando as reuniões forem legalmente 

permitidas pelo Poder Público Estadual e Municipal.  

     

§ 1º As sessões ordinárias realizadas nesse período de pandemia ocorrerão da forma 

descrita na presente resolução. 

                                             

Art. 2º As sessões Ordinárias virtuais ocorrerão em dia e horário regimental e as 

extraordinárias em dia e em hora definidos pela Presidente da Câmara por meio de 

convocação dos (as) senhores (as) Vereadores (as) por meio eletrônico, quais sejam 

Whatzapp, e-mail ou telefone.  

  

§1º O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, diante de solicitação do Prefeito 

ou por interesse institucional, poderá convocar sessões plenárias extraordinárias para 

deliberação de matérias, por sistema virtual, quando se tratar de qualquer das 

proposições previstas na Resolução n.057 de 14 de novembro de 2018.  

 

§ 2º As Sessões Ordinárias que foram suspensas até o presente momento poderão ser 

resgatadas e realizadas em dias e horários distintos do previsto regimentalmente. 

  

§ 3º Somente serão submetidos ao sistema virtual de discussão e de votação em sessão 

plenárias ordinárias ou extraordinária as proposições que estiverem instruídas com os 

pareces de Comissões Permanentes designadas. 

  

§ 4º A metodologia de discussão e de votação de matérias em sessões plenárias virtuais 

seguirão, no que couber, o que determina o Regimento Interno. 

 

§ 5º O voto de cada Vereador será consignado no ambiente virtual definido para este 

fim, após o encerramento da discussão. 

 

§ 6º Concluída a sessão plenária virtual ordinária ou extraordinária, a Câmara emitirá o 

registro completo que será consequentemente divulgado no site da Câmara Municipal. 



 

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

  

sala das Sessões, 29 de abril de 2020. 

 

CLAUDIO JOSÉ EDUARDO 

Presidente da Câmara 

  

 

 

 


