
DECRETO LEGISLATIVO N. 178/2021, DE 04 DE AGOSTO DE 2021.

Decreta a realização das Reuniões das Comissões Permanentes
por videochamada em ambiente virtual.

Tiago de Oliveira – Presidente da Câmara de Vereadores de Itapoá/SC, no uso
de suas atribuições legais, com fulcro no art. 44, inciso IV e inciso VI, art. 25 §§4º e
7º da  Lei  Orgânica  Municipal  e  art.  39,  inciso  XXX,  do  Regimento  Interno  da
Câmara Municipal de Itapoá/SC,

Considerando que é visível um melhor desempenho nos trabalhos das Comissões a
partir das reuniões em ambiente virtual, notando que, ao longo desses 07 (sete) meses iniciais
do  ano  de  2021,  os  trabalhos  das  Comissões  fluíram  e  foram  mais  bem  realizados  em
ambiente virtual;

Considerando a  maior  eficiência  na  participação  e  interação  dos  vereadores  e
servidores;

Considerando a  maior  facilidade  na  participação das  pessoas  que  são  convidadas
pelas  Comissões  para  participar  das  reuniões,  verificando  maior  facilidade  para  que  os
secretários municipais, diretores, servidores da Prefeitura, representantes de associações, entre
outros,  possam  acessar  mais  facilmente  e  de  qualquer  lugar  as  reuniões  realizadas  em
ambiente virtual;

Considerando que,  com as  reuniões  em  ambiente  virtual,  os  vereadores  podem
acessar as reuniões das Comissões de qualquer lugar, sendo possível otimizar o tempo dos
vereadores parlamentares; e

Considerando que  todas  as  Comissões,  de  forma  unânime,  votaram requerimento
verbal aprovando que as reuniões das Comissões Permanentes sejam realizadas em ambiente
virtual –

DECRETA:

Art.  1º  Fica  decretado que  até  o  dia  31  de  dezembro  de  2021  as  reuniões  das



Comissões Permanentes serão realizadas por meio de videochamada em ambiente virtual. 

Art. 2º Fica assegurada a participação e o acompanhamento de todos os interessados,
nos termos do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica de Itapoá.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, 04 de agosto de 2021.

Tiago de Oliveira
Presidente
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