
Resolução Legislativa n° 003/2021 

 

Dispõe sobre a realização de 

reuniões virtuais de comissões 

permanentes e de sessões 

plenárias ordinárias e 

extraordinárias virtuais na Câmara 

Municipal de Ipê – RS. 

 

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Ipê, no uso de suas regimentais 

atribuições, considerando a classificação do Município em “Bandeira Preta” no 

Sistema de Distanciamento Controlado do Governo do Estado do Rio Grande 

do Sul, em vista do agravamento da situação referente à pandemia do 

coronavírus, RESOLVE: 

Art. 1º As reuniões ordinárias de comissões permanentes presenciais e as 

sessões plenárias ordinárias e extraordinárias presenciais ficam suspensas 

durante a classificação do Município em Bandeira Preta do Sistema de 

Distanciamento Controlado do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 2º No período de que trata o artigo 1º desta Resolução, as sessões 

plenárias quinzenais ocorrerão por sistema virtual nas datas e horários já 

estabelecidos e as reuniões ordinárias das comissões dependerão de 

convocação de seu respectivo presidente, as quais ocorrerão também por 

sistema virtual. 

 Parágrafo Único. O Presidente da Câmara, na forma do Regimento, 

poderá convocar sessão extraordinária, a qual se realizará igualmente 

por meio de sistema virtual. 

Art. 3º Somente serão submetidos ao sistema virtual de discussão e de 

votação em sessão plenária ordinária e extraordinária as matérias que 

estiverem instruídas com os pareceres das Comissões Permanentes 

designadas. 

Art. 4º A metodologia de discussão e de votação de matérias em reuniões de 

comissão e em sessões plenárias virtuais seguirão, no que couber, o que 

determina o Regimento Interno. 

Art. 5º O voto de cada Vereador será consignado no ambiente virtual definido 

para este fim. 



Art. 6º Concluída a reunião virtual de comissão ou a sessão plenária virtual 

ordinária e extraordinária, o sistema emitirá o registro completo, que será 

homologado pelo Presidente e divulgado no site da Câmara Municipal. 

Art. 7º Aplica-se às reuniões virtuais de comissão e às sessões plenárias 

virtuais a disciplina das sessões extraordinárias e ordinárias, no que couber. 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, em 08 de março de 2021. 
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