CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA Nº 15, DE 20 JULHO DE 2020.

Institui, no âmbito da Câmara Municipal de
Novo Hamburgo, o Sistema de Deliberação
Remota (SDR), medida excepcional e
temporária
destinada
a
viabilizar
o
funcionamento das atividades do Legislativo
durante o período de restrições relacionado à
emergência de saúde pública de importância
internacional para o enfrentamento da
pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, no uso de
suas atribuições legais, nos termos do inciso V, do art. 33 do Regimento Interno, RESOLVE:
Art. 1º Institui, no âmbito da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, o Sistema de Deliberação
Remota (SDR), como forma de discussão e votação remota de matérias sujeitas à apreciação do
Plenário e das Comissões.
Parágrafo único. Entende-se como discussão e votação remota a apreciação de matérias por
meio de solução tecnológica que dispense a presença física dos parlamentares em Plenário, ou
espaços destinados à realização das reuniões das Comissões.
Art. 2º As sessões da Câmara Municipal de Novo Hamburgo realizadas por meio do SDR
serão consideradas sessões deliberativas extraordinárias, em cuja ata ficará expressamente
consignada a informação de que as deliberações e votações foram tomadas em ambiente
virtual.
§ 1º As sessões realizadas por meio do SDR deverão ser convocadas com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, estabelecendo o horário a ser realizada, bem como as
matérias a serem deliberadas, dando ampla publicidade à comunidade, através dos canais de
informação administrados pela Câmara Municipal de Novo Hamburgo.
§ 2º Os parlamentares serão convocados excepcionalmente no período de restrições
relacionado à emergência da saúde pública e de enfrentamento da pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19), por meio de comunicação de chat, whatsApp, e-mail e/ou via
ligação telefônica, dando-se, o parlamentar, como ciente da convocação e da sessão no prazo
previsto no §1º, do art. 2º, salvo se realizadas em sequência.
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§ 3º Na hipótese de haver necessidade de convocação de suplente de parlamentar, visando à
composição da totalidade de membros que compõem o Plenário e primando pela eficiência
dos trabalhos legislativos, fica dispensada a observação do prazo previsto no §1º, do art. 2º,
da presente Resolução.
§ 4º Nas sessões convocadas por meio do SDR deverão ser apreciadas preferencialmente
matérias relacionadas à emergência de saúde pública internacional referente ao coronavírus
(Covid-19).
§ 5º Aplica-se o presente dispositivo, no que couber, às deliberações e votações ocorridas nas
reuniões das comissões.
Art. 3º O SDR terá como base uma ou mais plataformas que permitirão o debate com áudio e
vídeo entre os parlamentares, observadas as seguintes diretrizes:
I – as sessões plenárias realizadas por meio do SDR serão públicas, respeitado o disposto no art.
51 e art. 135 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, aprovado pela
Resolução nº 08, de 11 de dezembro de 2009, asseguradas a transmissão simultânea pelos
canais de mídia institucionais (oficiais) e a posterior disponibilização do áudio e do vídeo das
sessões;
II – o processo de discussão, de votação, de totalização dos votos e o registro dos resultados de
votação proclamados ocorrerão através de sistema informatizado definido pela Mesa Diretora
da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, observados os protocolos de segurança aplicáveis,
bem como de recomendações exaradas pelo setor de Tecnologia da Informação;
III – a participação por áudio e vídeo nas sessões será possível por meio de plataforma definida
pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, devidamente conectada à
internet, observados os protocolos de segurança aplicáveis, bem como de recomendações
exaradas pelo setor de Tecnologia da Informação;
IV – para fins de participação, deliberação e votação, através de áudio e vídeo nas sessões
plenárias, o SDR deverá funcionar em smartphones que utilizem sistemas operacionais IOS ou
Android ou em equipamentos conectados à rede mundial de computadores (internet), que
garantam a autenticidade e reconhecimento dos parlamentares;
V – o SDR deverá permitir o acesso simultâneo de todos os parlamentares, Diretor-Geral,
Procurador-Geral, Diretor Legislativo, Diretor Administrativo e demais servidores vinculados a
setores relacionados aos trabalhos das sessões plenárias, a fim de assegurar o pleno andamento
dos trabalhos;
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VI – durante a sessão em que esteja sendo utilizado o SDR, ficará em funcionamento
ininterrupto, sob responsabilidade da Diretoria Administrativa, central de atendimento aos
parlamentares e seus assessores para solucionar quaisquer dúvidas ou problemas relacionados à
operação das plataformas eletrônicas que viabilizam o pleno andamento dos trabalhos;
VII – nenhuma solução tecnológica utilizada pelo SDR implicará o trânsito de dados
biométricos de parlamentares pela internet.
§ 1º As soluções destinadas a gerenciar o áudio e o vídeo das sessões poderão valer-se de
plataformas comerciais, desde que tais plataformas atendam aos requisitos definidos nesta
Resolução ou em sua regulamentação.
§ 2º Para o cumprimento do disposto no inciso V, do art. 3º, da presente Resolução, e sob o
comando direto do Presidente da Mesa Diretora, fica o Diretor-Geral habilitado a exercer a
mediação dos trabalhos relacionados às sessões plenárias, podendo, para tanto, delegar parcela
de suas competências a servidores competentes.
§ 3º Aplica-se as diretrizes impostas no presente dispositivo, no que couber, às deliberações e
votações ocorridas nas reuniões das comissões.
Art. 4º A Mesa Diretora organizará os trabalhos de maneira a permitir a consolidação, a
organização das informações recebidas via e-mail institucional pela Secretaria da Casa
Legislativa e a possibilitar a devida ciência dos parlamentares sobre as proposições que serão
submetidas à deliberação.
Parágrafo único. A Mesa Diretora poderá delegar ao Diretor-Geral a competência prevista no
caput, do art. 4º da presente Resolução, podendo este, para tanto, requerer auxílio de servidores
competentes para a realização das atividades relacionadas.
Art. 5º Constarão da ordem do dia da sessão realizada por meio do SDR as matérias incluídas
de ofício pela Mesa Diretora ou a requerimento do interessado, em relação às quais serão
admitidos todos os requerimentos procedimentais previstos no Regimento Interno da Câmara
Municipal de Novo Hamburgo, aprovado pela Resolução nº 08, de 11 de dezembro de 2009.
§ 1º O requerimento de inclusão de matéria na ordem do dia poderão ser enviados por e-mail
ao setor da Diretoria Legislativa, que dará o devido encaminhamento.
§ 2º Será obrigatório o uso do e-mail institucional correto para a apresentação válida das
proposições e requerimentos.
Art. 6º

Nos termos do art. 118 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Novo

Hamburgo, aprovado pela Resolução nº 08, de 11 de dezembro de 2009, havendo quórum, a
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sessão será aberta no horário previsto e suspensa até que haja número para iniciar as
deliberações, sendo encerrada imediatamente ao final da ordem do dia.
Parágrafo único. Ficará dispensada a leitura da ata da sessão anterior, que será publicada na
página oficial, na internet, da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, antes do início da ordem
do dia da sessão seguinte.
Art. 7º Para usar da palavra, cada parlamentar fará uso de seu próprio computador ou
dispositivo móvel com áudio e vídeo, em qualquer caso, habilitados para uso na plataforma de
videoconferência designada para a realização das sessões.
Art. 8º Os diálogos realizados por meio do chat disponibilizado pela plataforma de
videoconferência utilizada para transmitir o áudio e vídeo da sessão realizada por meio do SDR
não integram a sessão e não farão parte das notas taquigráficas e transcrição das atas,
destinando-se exclusivamente à divulgação de proposições recebidas durante a sessão e de
informações acerca do andamento dos trabalhos, por parte da Mesa Diretora ou setor da
Secretaria da casa legislativa.
Art. 9º O sistema de votação será realizado de forma eletrônica devendo, ainda, preservar o
sigilo da qualidade do voto do parlamentar até o momento em que for totalizada a votação e
proclamado o seu resultado, respeitado o disposto na presente Resolução e nos termos do
disposto no art. 158 e no art. 160, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Novo
Hamburgo, aprovado pela Resolução nº 08, de 11 de dezembro de 2009.
§ 1º O Presidente alertará por meio da plataforma de videoconferência sobre o encerramento da
votação com antecedência mínima de 3 (três) minutos, de modo a permitir que todos os
parlamentares registrem sua posição.
§2º Na impossibilidade de conclusão de votação por erro, desconexão, ou qualquer outra
interferência que interfira no cômputo de algum voto a ser realizado por determinado
parlamentar, o Presidente da Mesa Diretora resolverá a respeito, podendo, para tanto, solicitar
que o voto seja proferido nominalmente e, após, determinar consignação da ocorrência em ata.
§ 3º Encerrada a votação, o voto proferido por meio do SDR é irretratável.
Art. 10. Caso a sessão seja interrompida em virtude de problemas técnicos que inviabilizem a
própria sala virtual disponibilizada pela plataforma de videoconferência ou a conexão à
Internet, se houver votação em curso, somente ocorrerá a finalização da sessão após o
encerramento da votação e proclamação do resultado.
§ 1º Caso não haja restabelecimento dos trabalhos em virtude de problemas técnicos
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impossibilitando a finalização da sessão, a Mesa Diretora fará, imediatamente, convocação para
a realização de uma nova sessão dentro de um prazo máximo de 3 dias.
§ 2º A nova sessão decorrente do disposto no §1º, do art. 9º, da presente Resolução, servirá tão
somente para dar continuidade aos trabalhos interrompidos e finalizar a sessão anteriormente
interrompida, ficando vedada a inserção de novas matérias a serem deliberadas e votadas.
Art. 11. A disponibilização pelo parlamentar a terceiro de sua senha pessoal ou do dispositivo
cadastrado para registrar seu voto poderá importar em procedimento incompatível com o decoro
parlamentar, nos termos do inciso II do caput do art. 55 da Constituição Federal e do inciso III,
do art. 25 da Lei Orgânica Municipal, ressalvadas as hipóteses em que esse procedimento seja
indispensável para que parlamentares com deficiência possam fazer uso adequado do sistema.
Art. 12. Aplicar-se-á, a presente Resolução, no que couber, aos trabalhos ocorridos nas
reuniões das comissões.
Art. 13. Os casos não previstos na presente Resolução serão resolvidos:
I – quando em sessão plenária, pelo plenário, prevalecendo entendimento da maioria simples;
II – quando em reuniões das comissões, pelo presidente da comissão;
III – nas demais hipóteses, pelo Presidente da Câmara Municipal de Novo Hamburgo.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso III, do art. 13, da presente Resolução, o Presidente
da Câmara Municipal de Novo Hamburgo poderá delegar tal atribuição ao Diretor-Geral, que
resolverá mediante ordem de serviço.
Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
SALA DE REUNIÕES ATALÍBIO FOSCARINI, 20 de julho de 2020.

GERSON PETEFFI
Presidente

RAUL CASSEL
Vice-Presidente

SEMILDA-TITA
Primeira Secretária

SERGIO HANICH
Segundo Secretário
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