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R€CEI 	 EMENTA "DISPOE SOBRE A AOOçAO DA SESSAO PLENARik1 
REUNIAO VIRTUAL, MEDIDA EXCEPCIONAL, ENQUANTO DURAR 0 
PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL IMPOSTO PELAS AUTORIDADES 
DE SAUDE DEVTDO A0 COVID-19, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS" 

Ass. 

SENHORES VEREADOPES 

Apresentamos a consideracao da iCasa o secjuinte: 

Art. 1 0  As reuuiOes das comissöes e outras quo se fizerem necessárias, sessão ordinária e 
extraordinaria  e dSais modalidades ou atividades plenárias, tais como discussao e votaçAo de matérias, 
poderao sr feitas em Ainbiente Virtual, a partir do eventual'decretaçao do loc/edown determinado pelo 
Govei'o do Estado do São Paulo (PlanoSão Paulo), por decreto municipal on nos termos constantes do 
ai-tigo 3° desta resolução, da presente medida, nos dias e horários previstds pan as sessOes ordinarias e nos 
dias e horários de éventuais convocaçOes de sessöes extraordinárias, nas condiçOes, termos e requisitos 
fixados na Lei Organica Municipal e no Regirnento fhterno da Câmara Municipal do Jardinopolis-SP, 
medida do caráter excepcional destinada a viabilizar o flincionamento durante a ernergéncia do saáde 
piiblica de irnportância regional, estadual e nacional relacionada ao coronavirus (Covid- 19). 

Parágrafo ünico. Entende-se corno votaçäo e discussfio reniotas a apreciaçào de matérias por rneio 
de solucao tecnologica que concilie a presenca fisica dos vereadores no Plenário e Comissoes, corn a 
participacAo remota. 

Art 2?ieaJ 	 SJ nstituidd SDR- SThMA DE DELJBERAcACLREMOTA, cujo uso é medida 
excepcional ser deterrnmada polo Presiclente da Cainara MunIcipal, para viabilizar o funcionamento do 
Plenário quandd'darsSsOes, reuniOes e. das comissOes permâffentes on ternporárias, nos tennos desta 
resoluçao. - - 

§ 10 A implantacao e a operacionahzação do arn. ehte virtual seräo efetuadas pelos orgAos 
técnicos do Poder Legislativo Municipal, e, so necessário for, corn o auxilio do empresas especializadas, a 
serern contratadas pela Câmara Municipal. 

§ 21  Acionado o SDR, as deliberaçOes do Plenário e das Comissoes serAo tomadas por meio de 
sessOes e reuniOes rernotas, que conciliarao participacäo presencial e remota, devendo o registro de presenca 
e o resultado do votação serern exibidos de forina integrada e simultánea no aplicativo. 

§ 3° Teri o SDR como base uma on mais plataformas que perrnitirao o debate corn audio e video 
entre Os vereadores, observado o Regimento Interno e a Lei Orgãnica Municipal. 

§ 40 0 SDR deverá fbncionar também em smartphones que utilizern sisternas operacionais 108 on 
Android para fins do votação e participaçao por audio e video nas sessöes, cornissöes on reuniöes. 

§ 5° A participação por audio e video nas sessOes, corn issOes on reuniOes seth possIvel por meio de 
video conferencia, devidamente conectada a I 	et, devendo o vereador rnanter nárnero de telefonia fixa 
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e/ou movel atualizado e disponivel junto a Camara Municipal, como meio de comunicação rapida e eficaz, 
para receber convocaçOes, ciência de despachos e atos que se fizerem necessarios. 

§ 60  0 SDR deverá permitir o acesso simultâneo de todos os vereadores e dos serviclores e 
funcionarios da Casa, que exercerAo algurna atividade na sessào on reuniAo. 

§ 7° Durante a sessAo em que esteja sendo utilizado o SDR, ficará em funcionamento 
ininterrupto, sob a responsabilidade do Chefe Geral de Departamentos, que comunicará de 
imediato as anomalias. 

Art 3° 0 Presidente da Câman 
resolução, que as deliberaçOes presenc 
de sessOes ereunlOes dos orgAos cia Ca 

Paulo 

nithat4,alem daquelas previstas no artigo 1° desta 
im iniciadas on retomadas, bern como, a reahzaçAo 
uiuizoouareciuerimento da maioria absoluta dos 

recomendaçOes do Govemo do Estado de São 
ie4ecretQ municipal 

Art 4° As convocaçôes previas, as pautardas sessOes, as deliberaçOes, as atas e eventuais 
debates ocorndos no ambiente instituido nesta ResoluçAo deverAo set tornados pubhcos pelos 
mecamsnos oficiais de informaçao virtual ja implantados e disponibihzados pelo Poder 
Legislativo, cle conhecimento da populaçAo em geral e dos vereadores 

Art 5° Todas as mformaçoes, ciência, avisos, esciarecimentos, convocaçOes decorrentes 
do presente dispositivos, para os vereadoiès, serAØ feitos por mew remoto pelos canais de

11

comunicaço apontados na presente resoluçAo, em especial entre eles o grupo dos vereadores cia 

disponivel no site da Cimara Municipal de Jardrnopolis, clicando em "contato", e, comumcaçAo 
via telefone on celular 

Art 6° Ato da Mesa da Camara Diretora regulamentara a presente ResoluçAo, quanto ao 
expediente intemo e efiemae trabaiho presçncial ou rernoto dos servidores e flincionanos da Casa 
Legislativa 

Art. 7° EstaResoluçAo enfraèth 'iigórina data da sUa püblicacfto. 

dinOpolis, 04 de marco de 2021. 

Tomaz de Camargos 

Presidente - 

Signorini 

- t2Secretário - 
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S OW 	S 

0 presente proj eto de ResoluçAo visa autorizar a Câmara Municipal de 

Jardinópoiis-SP, a realizar as reuniOes das cornissoes e sessOes plenária em Ambiente Virtual, nos 

dias e horários previstos para as sessôes ordinarias e aos dias e horãrios de eventuais convocaçOes 

de sessOes exttadinArias, nos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno desta 

Chmara, eflquantd perdurarern Os efe'itos co isolamento social imposto pelas autoridades federals, 

em deco rência da pandemia do Novo Coronávfrus - €OVID-1 9. 

A rnedda se mostra de extrema necessidade em virtude edo grau de relevância e do 

protagonismo que o poder legislativo exerce enquanto urn dos dois poderes constituidos do 

Municipio., tanto exercendo o papel legislativo, quanto o papel fiscalizatOrio. 

- 	E nesse momento que o Municlpio, e os mtrnIcipes, estao precisando cada vez mais 

da atuaçäo dos represebtantes da populaçAo, ou seja, dos Vereadores. Näo se mostrajusto e muito 

menos plausivel, ,qtie nós fiquemos parados enquanto a populaçAo sofre em decorrência da 

pandemiamundial COVID- 19. 

Contanios. corn o apoio dos Pares, para aprovaçAo da presente matéria, devendo a 

materia ser apreciada em sessJo extraordindria, tendo vista -que näo ha tempo hábil para 

tramitação ordinária. 

Jardinopolis, 044 marco de 2021. 

sAr _ -1 
Cleber rim rt. r'iimi &th 

- Presidente - 

orini 
1Q Secretário 


