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Projeto de Resoluciio ng 001/2021 

EMENTA: dispoe sobre a ado9ao do plenario virtual, 

enquanto durar o perfodo de isolamento social imposto 

pelas autoridades de setuie, devido ao covid-19, e da 

outras providencles, 

A CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE APROVOU E A MESA DIRETORA 

PROMULGA A SEGUINTE RESOLUCAO: 

Art. 1°. As reuni6es das comiss6es e do plenario poderao ser feitas em Ambiente 

Virtual, a partir da publlcacao da presente medida, nos dias e horarios previstos para as 

sess6es ordinarlas e nos dias e horarios de eventuais convocacoes de sessoes 

extraordinarias, nos termos da Lei Orqanica Municipal e do Regimento lnterno desta 

Camara. 

§1°. Para a realizacao da Sessao Ordlnaria Virtual sera consultado o Plenario ou a 

cornissao com antecedencia minima de 48 (quarenta e oito) horas, podendo os 

parlamentares emitirem seus votos por meio do aplicativo whatsApp vinculado ao 

nurnero pessoal de cada um ou par e-mail. 

§2°. Decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da consulta, se nae 

houver manlfestacao do parlamentar, considerar-se-a o voto come sendo favoravel a 
sessao virtual. 
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§3°. Sera necessario a aprovacao par no mfnimo 2/3 do Plenario ou da cornissao para 
a realizacao da sessao virtual. 

Art. 2°. A implantacao e a operacionalizacao do ambiente virtual sera efetuada pelos 
6rgaos tecnicos do Poder Legislativo, com o auxflio de empresas especializadas, 
respeitadas as regras presentes no Regimento lnterno da Camara Municipal. 

Art. 3°. As convocacoes previas, as pautas das sessoes e as deliberacoes serao 

tornados publlcos pelos mecanismos oficiais de inforrnacao virtual do Peder Legislative 
(site camarapenaforte.ce.gov.br). 

§1°. As atas e eventuais debates ocorridos no ambiente instituido nesta Resolucao 
deverao ser tornados publicos pelos mecanismos oficiais de informacao ap6s a 

aprovacao em Plenario ou na Cornlssao, conforme dispoe o Regimento lnterno. 

§2°. E vedado ao parlamentar divulgar trechos isolados dos debates de modo a 

desvirtuar o sentido das palavras ou expressoes, sujeitando-se as penalidades do art. 

112 e seguintes do Regimento lnterno, garantidos o contradit6rio ea ampla defesa. 

§3°. Em havendo interesse do parlamentar em divulgar trecho isolado de debate, o fara 

mediante aprovacao expressa do(s) outro(s) vereador(es) envolvido(s) na discussao, 

sendo previamente comunicada a Mesa Diretora, nos termos do art. 18, incisos XII e 

XIII, do Regimento lnterno. 

§4°. Em nae ocorrendo a comunicacao previa a Mesa, conforme previsto no paraqrafo 
anterior, poderao responder solidariamente por eventual quebra de decoro parlamentar 
os vereadores responsaveis pela divulqacao e os expressamente condizentes com o 

fato, garantidos o contradit6rio ea ampla defesa. 
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Art. 4°. Em cada reunlao - seja das cornlssoes tematicas, seja do Plenarlo - s6 

poderao constar da ordem do dia os projetos arrolados na pauta, salvo temas de 

carater de urg�ncia, sobretudo os da area de sauds publica. 

Art. 5°. O perfodo de pauta sera substitufdo pela respectiva publlcacao no portal do 

Legislativo. 

Art. 6°. Esta Resolucao entra em vigor na data da sua publlcacao, tendo sua vigencia 

limitada ao perfodo das medidas restritivas decorrentes da pandemia do Coronavfrus 

(Covid-19). 
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