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RESOLUÇÃO Nº 1090, DE 8 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre a realização das reuniões
e sessões da Câmara Municipal de Rio
do  Sul,  em  razão  da  declaração  de
situação de emergência no Estado de
Santa  Catarina,  desencadeada  pelo
Novo Coronavírus (Covid-19).

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

Parágrafo único. As reuniões e sessões da Câmara serão realizadas nos
termos  da  presente  regulamentação  enquanto  persistir  a  situação  de
emergência do  caput ou por recomendação do Ministério  da Saúde ou das
Secretarias Estadual ou Municipal de Saúde.

Art. 2º As Sessões Ordinárias, em número de seis ao mês, ocorrerão
todas  as  segundas-feiras,  e  as  restantes  às  quintas-feiras,  às  10  horas,
conforme calendário aprovado pelo Presidente da Câmara, salvo Resolução
específica aprovada pela maioria absoluta dos vereadores.

§ 1º Durante o período estabelecido no art. 1º, os vereadores maiores
de 60 (sessenta) anos, portadores de doenças crônicos, que compõem grupo
de risco, participarão das reuniões e sessões através de videoconferência.

§ 2º Durante as deliberações da matéria, nas votações simbólicas, os
vereadores,  inclusive  os  que  participarem  de  forma  virtual,  deverão  se
manifestar expressamente quando contrários à matéria.

§ 3º 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.

§ 4º Fica restabelecido, no Momento da Presidência, o uso da tribuna
por representantes de entidades da comunidade, bem como por parte do Poder
Executivo, de forma virtual,  respeitados os trâmites legais de aprovação de
requerimento.

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

Art. 4º Fica revogada a Resolução nº 1.085, de 23 de março de 2020.
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Rio do Sul, 8 de maio 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]
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