
CÂMARA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA 
  “O Poder Unido é mais Forte” 

Avenida 25 de Julho, 850, Centro – CEP 88420-000 
Fone/Fax: (47) 3534-4514 / 3534-1229 

www.cvagrolandia.sc.gov.br 

 
 

 

 

Página 1 de 3 
Resolução nº 039/2020, de 30 de junho de 2020. 

 

 RESOLUÇÃO Nº 039/2020, DE 30 DE JUNHO DE 2020. 

 

 

 

Dispõe sobre a compensação das sessões 

legislativas ordinárias não realizadas em 

razão das medidas de higiene e segurança 

estabelecidas pelo Governo do Estado 

para combate e prevenção do COVID-19. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, 

no uso de suas atribuições regimentais, faz saber a todos os habitantes, que os 

Vereadores aprovaram e ele promulga a seguinte Resolução: 

 
 

CONSIDERANDO a decretação de situação de emergência em todo território do 

Estado de Santa Catarina;  

 
 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 2020, o qual 

“declara situação de emergência em todo o território catarinense, nos termos do 

COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de prevenção e 

enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providências”; 

 
 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 525, de 23 de março de 2020, o qual 

“dispõe sobre novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus e estabelece outras providências”; 

 
 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 554, de 11 de abril de 2020, que “altera o 

Decreto nº 525, de 2020, que dispõe sobre novas medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus e 

estabelece outras providências”; 
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CONSIDERANDO a suspensão das reuniões prevista do artigo 7º do Decreto 

Estadual nº 525, com a nova redação dada pelo Decreto Estadual 554 que assim 

dispõe: “II - até 31 de maio de 2020: a) os eventos e as reuniões de qualquer natureza, 

de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas e cultos 

religiosos; [...]”. 

 

CONSIDERANDO o teor do § 1º, “c” do artigo 95 do Regimento Interno dessa Casa 

que dispõe o seguinte: “§ 1º - As reuniões ordinárias, extraordinárias, secretas e de 

instalação de legislatura, não se realizarão: c) por motivo de força maior, assim 

considerado pela Presidência”; 

 

CONSIDERANDO a não realização de 04 (quatro) sessões ordinárias no mês de abril 

de 2020 em razão das proibições acima elencadas; 

 

CONSIDERANDO a presença de pessoas consideradas como enquadradas em grupos 

de risco por boa parte dos vereadores do Poder Legislativo do Município de 

Agrolândia; 

 

CONSIDERANDO a realização de sessões ordinárias e extraordinárias de forma 

virtual através do aplicativo de reuniões virtuais “Zoom”, o qual possibilita a 

realização de sessões garantindo as condições de distanciamento social, conforme 

disposto na resolução nº 038/2020. 

 
 

RESOLVE: 

 
 

Art. 1º As 04 (quatro) sessões legislativas ordinárias não realizadas no mês de abril de 

2020 em razão dos decretos estaduais que estabeleceram medidas de 

prevenção/combate ao novo coronavírus – proibindo reuniões de qualquer natureza, 

serão realizadas a título de compensação nos seguintes dias: 

 

1ª – 29/06/2020  

2ª – 20/07/2020 

3ª – 27/07/2020 

4ª – 31/08/2020 
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Art. 2º Em razão da compensação das sessões legislativas ordinárias, conforme 

estabelecido no artigo anterior, o período de recesso parlamentar (18 de julho a 31 de 

julho) de que trata o artigo 10, II, § 5º, do Regimento Interno dessa Casa de Leis, 

excepcionalmente, não ocorrerá no ano de 2020. 

 

Art. 3º O não comparecimento de forma injustificada de qualquer dos vereadores às 

sessões legislativas ordinárias previstas nessa resolução, acarretarão as penalidades 

previstas no regimento interno, em especial, o desconto em sua remuneração mensal, 

conforme previsto no artigo 247. 

 
 

Art. 4º Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando 

disposições em contrário. 

 

Agrolândia, 30 de junho de 2020. 

 

 

 

Adelândio Galvani                     Rodrigo Biancati 

Presidente                       Vice-Presidente 

 

 

 

Ingo Piske                      Fernando Nicolas Lassalle Olivera 

Primeiro Secretário                                         Segundo Secretário 
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