file_0.png

file_1.wmf


ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE GAROPABA
14ª Legislatura – 2017 a 2020
file_2.png

file_3.wmf



Rua 30 de dezembro, nº 240, sala 04 - Centro - Garopaba/SC CEP: 88.495-000 Fone: (48) 3254-3279
www.camaragaropaba.sc.gov.br
RESOLUÇÃO N° 19 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE A TRANSMISSÃO OBRIGATÓRIA EM TEMPO REAL DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

MICHELINE ARANHA DE ARAUJO LUIZ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes do Município de Garopaba, que o Plenário aprovou e eu Presidente promulgo a seguinte:

R E S O L U Ç Ã O,

Art. 1º. A transmissão das sessões da Câmara Municipal em tempo real passa a ser obrigatórias por via canal da câmara internet. 

Art. 2º. Caberá a cada presidência da Câmara Municipal a contratação de empresa especializada a fim de realizar as transmissões.

Art. 3º. Fica a cargo dos contratados para viabilizar a transmissão, as ações burocráticas para a viabilidade técnica para que se possam transmitir as sessões, devendo a secretaria da casa legislativa auxiliar no que for necessário.

Art. 4º. A transmissão, que ora passa a ser obrigatória, deverá ocorrer em tempo real, restando proibido reproduzir as sessões de forma editada que possa distorcer a íntegra do que foi discutido em Plenário, respeitando-se a lei de imprensa.

Art. 5º. A transmissão oficial das sessões plenárias será realizada somente pela empresa contratada. Aos demais veículos de imprensa que porventura desejem realizar alguma forma de cobertura das sessões, reuniões e/ou eventos será franqueado o acesso de permissão, desde que realizado o credenciamento prévio na casa buscando a autorização necessária.

Art. 6º. As transmissões não podem afetar, de forma alguma, a normalidade e o rito das sessões. 

Art. 7º. As despesas provenientes das transmissões, montagem técnica e infraestrutura, correrão por parte dos contratados, conforme os termos do contrato entabulado entre as partes.

Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2021.

Garopaba/SC, 23 de dezembro de 2020.

____________________________
Micheline Aranha de Araujo Luiz
Presidente
Câmara Municipal de Garopaba

Publicada a presente Resolução nº 19/2020, na Galeria da Câmara Municipal de Garopaba, aos 23 dias do mês de dezembro de 2020.

Publicada a presente Resolução nº 19/2020 no DOM/SC em ____/____/2020, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

______________________________
Ivaldo da Silva Lobo Filho
Secretário   
Câmara Municipal de Garopaba

