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RESOLUÇÃO DE MESA N° 06, DE 29 DE MAIO DE 2020 

 

 

Dispõe sobre a prorrogação dos prazos para 

realização de reuniões virtuais de comissões 

permanentes e de sessões plenárias 

extraordinárias na Câmara Municipal de 

Antônio Carlos/SC instituído pela Resolução 

de Mesa n. 03 de 31 de março de 2020 e dá 

outras providências. 

 

 

A MESA DIRETORA do PODER LEGISLATIVO do MUNICÍPIO DE ANTÔNIO 

CARLOS/SC, com fulcro no Regimento Interno, e no uso de suas atribuições legais, 

considerando a situação de exceção provocada pela pandemia do Novo Coronavírus (COVID-

19), inclusive quanto às medidas a serem adotadas para contenção de proliferação do vírus,  

RESOLVE: 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n. 562, de 17/04/2020, que declarou estado de 

calamidade pública em todo o território catarinense, para fins de enfrentamento à COVID-19 

pelo prazo de 180 dias, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de permanecer com a realização das sessões ordinárias, 

extraordinárias, reuniões de comissões permanentes por videoconferência fixadas por meio do 

Resolução de Mesa n. 03/2020, 

 

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de estabelecer regras e procedimentos 

temporários para fins de prevenção à infecção e à propagação do vírus COVID-19, no âmbito 

da Câmara de Vereadores de Antônio Carlos; 

 

CONSIDERANDO o aumento de novos casos de Covid-19 em nosso município, conforme 

dados apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde, 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1° As reuniões ordinárias de comissões permanentes presenciais e as sessões plenárias 

ordinárias e extraordinárias presenciais ficam suspensas por prazo indeterminado, em 

virtude de situação excepcional de emergência desencadeada pelo novo Coronavírus 

(Covid19).  

 

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser reavaliado, dependendo do quadro 

epidemiológico local, estadual e nacional, observadas as diretrizes do Ministério da Saúde e 

da Secretaria Municipal de Saúde. 
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Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas as 

demais disposições da Resolução de Mesa n° 03 de 31 de Março de 2020. 

 

Câmara Municipal de Vereadores de Antônio Carlos/SC, 29 de maio de 2020.  

 

 

 

 

________________________  ______________________________ 

JOSÉ AIRTON DECKER   VAGNER BORGES DA COSTA 

PRESIDENTE      VICE-PRESIDENTE 

 

 

 

_____________________________    ________________________ 

FELÍCIO FRANCISCO DA SILVEIRA                                  ADELMO KOCH 

1ª SECRETÁRIO     2ª SECRETÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 
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Diante do agravamento da situação envolvendo o Coronavírus (COVID19) e do 

aumento dos casos confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de 

Saúde, é expedida a presente Resolução de Mesa, no intuito de continuarmos a intensificar o 

combate à propagação do Coronavírus (COVID19), e acatando o Decreto Estadual n°562, de 

17/04/2020, que declarou estado de calamidade pública em todo o território catarinense. 

 

Câmara Municipal de Vereadores de Antônio Carlos, 29 de maio de 2020.  
 

 

________________________  ______________________________ 

JOSÉ AIRTON DECKER   VAGNER BORGES DA COSTA 

PRESIDENTE      VICE-PRESIDENTE 

 

 

 

 

_____________________________    ________________________ 

FELÍCIO FRANCISCO DA SILVEIRA                                  ADELMO KOCH 

1ª SECRETÁRIO     2ª SECRETÁRIO 
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