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ESTADO DEMATO GROSSO

MENSAGEM N° 001/2021
DE: 24 DE MAIO DE 2021

Considerando as novas tecnologias e meios de comunicação,
cada mais acessíveis;

Considerando a necessidade de modernização e de
adequação dos setores públicos à nova realidade de serviços de comunicação;

Considerando a necessidade de redução de despesas pelo
Poder Legislativo, face às restrições orçamentárias, o que inclui a diminuição de gastos,
tendo em vista que a expedição do aviso (Convocação fisica) e de recebimento (deferido)
tem elevado custo.

Considerando a disponibilidade de ferramentas eletrônicas
modernas que alcançam os objetivos propostos; quando não existia na época da
promulgação do nosso Regimento Interno;

Considerando que as atividades da Câmara Municipal,
devem reger-se pelos princípios da celeridade, economia e sustentabilidade;

Estabelece as ferramentas eletrônicas como email, ligações e
mensagens eletrônicas de aplicativo (WhatsApp), como meio legal de convocação dos
Vereadores para atividades da Câmara Municipal.

Outrossim, comunicamos que a nossa propositura, visa
principalmente adequar o Regimento Interno desta Casa, dentro de dispositivos modernos
e legais, fazendo com que, as Convocações, principalmente no que tange as Matérias de
interesse relevante do Município, seja o mais democrático possível, dando a oportunidade
e igualdade a todos para sua votação, fazendo com que os votantes, sejam convocados
dentro do prazo estabelecido no Regimento Interno, entendemos ser esta, a maneira mais
eficaz, democrática e transparente.

Com a certeza de poder contar com a votação por
unanimidade por parte dos Nobres Pares deste Parlamento Municipal, desde já
agradecemos.
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ESTADO DEMATO GROSSO

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 00112021
DE: 24 DE MAIO DE 2021

Modifica os Parágrafos 4° e 5° do Artigo 118 do
Regimento Interno e dá outras providências.

O Senhor ROSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Presidente da Câmara Municipal de Juscimeira, Estado
de Mato Grosso, faz saber que o Plenário APROVOU e
ele PROMULGA a seguinte Resolução:

Artigo 1° - Fica modificado os dispostos dos Parágrafos
4° e 5° do Artigo 118Regimento Interno da Casa, que passará a ter vigência com a
seguinte redação:

§ 4° - A convocação será levada ao conhecimento dos
Vereadores pelo Presidente da Câmara, através de comunicação Pessoal e Escrita
ou por e-mail, ou telefone ou Whatsapp (Aplicativo de mensagem instantânea).

§ 5° - Sempre que possível, a convocação far-se-á em
sessão no caso dos ausentes, a comunicação, será por escrito ou e-mail ou telefone
ou Whatsapp (Aplicativo de mensagem instantânea), apenas aos ausentes.

Artigo 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

CÂMARA MUN.DEJUSC'~~I~
Aprovado na Sessão Ordlnana

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
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