Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2020

ALTERA OS ARTIGOS 1°, 2°, 117 E 185 DA
RESOLUÇÃO N. 006/2009, QUE INSTITUI O
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES
DE IPORÃ DO OESTE/SC.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPORÃ
DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de
conformidade com o Regimento Interno da Casa, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ela promulga a seguinte Resolução:
Art. 1° Os artigos 1°, 2°, 117 e 185 da Resolução n. 006/2009, passam a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 1° O Poder Legislativo do Município de Iporã do Oeste é exercido pela
Câmara de Vereadores, também designada por Câmara Municipal, que se compõe
de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, com sede localizada na
Rua Boa Vista, nº 309, Centro, no Município de Iporã do Oeste, Estado de Santa
Catarina.
Parágrafo Único - No desempenho legal de sua função, a Câmara não poderá
sofrer impedimentos ou pressões, sendo soberana e independente em suas decisões.
Art. 2°Os atos e as sessões da Câmara serão realizados na sua sede, à
exceção das Sessões Solenes e das Sessões Virtuais realizadas por meio eletrônico,
a serem regulamentadas por ato da Mesa Diretora.
§1° Havendo motivo relevante, bem como por motivo de força maior ou caso
fortuito, a Câmara poderá, por deliberação da Mesa Diretora, realizar Sessões
Plenárias Virtuais, por meio eletrônico.
§2° Em situações excepcionais, a Câmara também poderá, por requerimento
escrito de Vereador e deliberação da Mesa, "ad referendum" da maioria absoluta dos
Vereadores, reunirem-se em outro edifício ou em ponto diverso no Município de Iporã
do Oeste, respeitado sempre o interesse público.
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Art. 117. As Comissões Permanentes devem se reunir na sede da Câmara, nas
salas destinadas a esse fim e com a presença da maioria de seus membros.
§1° A Mesa Diretora poderá autorizar, por ato próprio e em caráter excepcional,
a realização de Reuniões Virtuais das Comissões Permanentes, através de meios
eletrônicos.
§ 2º Quando, por qualquer motivo, a reunião tiver de se realizar em outro local,
é indispensável a comunicação, por escrito, e com antecedência de vinte e quatro
horas, a todos os membros da Comissão.
§ 3º As reuniões durarão o tempo necessário ao exame da pauta respectiva, a
juízo da Presidência.
[...]
Art. 185. As sessões ordinárias, que terão duração de até duas horas, serão
em número de quatro mensais, realizadas nas segundas feiras, independente de
convocação, com início às 19:00 e término às 21:00 horas.
Parágrafo único: Havendo motivo relevante, bem como por motivo de força
maior ou caso fortuito, o Presidente da Mesa Diretora poderá convocar Sessões
Ordinárias em dias e horário diversos dos previstos no caput.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Iporã do Oeste - SC, 04 de maio de 2020.
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

Encaminhamos para apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa, o
Projeto de Resolução 00/2020, que ALTERA OS ARTIGOS 1°, 2°, 117 E 185 DA
RESOLUÇÃO N. 006/2009, QUE INSTITUI O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA
DE VEREADORES DE IPORÃ DO OESTE/SC, para que seja analisado e votado pelo
Legislativo Municipal em regime de urgência especial.
O presente Projeto de Resolução tem como objetivo alterar algumas normas
do Regimento Interno desta Casa, para possibilitar a realização de Sessões Plenárias
e Reuniões das Comissões Permanentes de forma Virtual, por meios eletrônicos.
A realização de Sessões Plenárias e Reuniões de Comissões Permanentes por
meios virtuais se justifica em razão do delicado momento enfrentado pelo País, em
decorrência da pandemia provocada pelo Covid-19.
Como é sabido, no dia 18/03/2020 a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores
expediu o Ato da Mesa Diretora n. 02/2020 e, atendendo às determinações do
Governo do Estado, suspendeu a realização de Sessões Plenárias e Reuniões de
Comissões por 30 (trinta) dias.
Como forma de retomada gradual das atividades, Câmaras de Vereadores de
todo o Estado estão se mobilizando no sentido de viabilizar a continuidade dos
trabalhos do Poder Legislativo de forma remota, através de Sessões e Reuniões
virtuais, como forma de atender as medidas de distanciamento social determinadas
pelas autoridades de Saúde e pelo Governo do Estado.
O Poder Legislativo de Iporã do Oeste/SC imbuído no propósito de contribuir
no combate da proliferação do coronavírus já estabeleceu diversas medidas internas
visando conter a propagação do vírus.
A medida proposta neste expediente é mais uma delas, e se mostra de extrema
importância, considerando que existem Vereadores deste Poder Legislativo que
compõem o chamado grupo de risco.
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Dessa forma, diante da importância de se estabelecer medidas de controle à
propagação da Covid-19, aliado ao fato de que devemos estar preparados para outras
medidas mais restritivas que podem vir a ser impostas pelas autoridades superiores,
inclusive de lockdown, é que se apresenta esse Projeto de Resolução, para que seja
apreciado e votado e aprovado em Regime de Urgência Especial.
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