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RESOLUÇÃON° 118, de 02/05/2018.
Projeto de Resolução nO 003/2018,
Evandro Tervedo Novaes.

de autoria

Altera o Artigo 186 da Resolução nO 03/92
Interno).

do vereador

(Regimento

o PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PENÁPOLIS,
ESTADO DE SÃO PAULO:
- Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos
do art. 48, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município, promulgo a
seguinte RESOLUÇÃO:

Art. 1° O artigo
passa a ter a seguinte redação:

186 da Resolução nO 03, de 03/11/1992,

"Art. 186 Será dada publicidade às sessões da Câmara, exceto
às secretas, sempre que possível através de sua transmissão radiofônica
simultânea, bem como por meio de publicação jornalística do resumo dos
trabalhos legislativos, e, ainda, via rede social de maior acesso e interação
da população penapolense."
Art. 2° Ficam incluídos os 99 30, 40, 50, 60, 70 e 80 no artigo
186 da Resolução nO 03, de 03/11/1992, com as seguintes redações:

..~ 3°. As sessões deverão ser transmitidas ao vivo e sem
interrupção, salvo caso fortuito ou força maior, desde o horário de início da
sessão até o seu término, iniciando-se até cinco (5) minutos antes do início
da sessão, visando informar antecipadamente a população que a sessão
está prestes à começar, com qualidade mínima de 480 pixels.
~ 4°. A transmissão não poderá ser interrompida caso a sessão
seja suspensa visando manter a população ciente de que ainda continuam
os trabalhos e não houve o seu encerramento.
~ 5°. Caso hajam problemas na transmissão por falhas
externas ou internas, o responsável pela transmissão deverá registrar esse
evento em comunicação interna (memorando) endereçado à Presidência da
Casa,juntando eventuais documentos que registram o ocorrido.
~ 6°. Nas transmissões em que houverem problemas técnicos
que causarem a interrupção da transmissão via rede social, a assessoria de
imprensa deverá, de imediato, informar na rede tal ocorrência indicando à
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população quais os outros meios em que se poderá ouvir ou assistir a
sessão.

~ 7°. No início e final das transmissões via rede social bem
como no texto digitado que acompanha a publicação do vídeo ao vivo
deverá constar os dizeres "Câmara Social", a sessão a que se refere e o
indicativo dos outros meios pelos quais a população consegue acompanhar
a sessão, visando a sua distinção das outras programações internas da
Casa Legislativa.

~ 8°. As Sessões deverão ser amplamente divulgadas por meio
dos equipamentos públicos disponíveis, podendo, inclusive, utilizar-se da
promoção custeada na rede social como forma de potencializar o número de
usuários atingidos pela divulgação.
Art. 3° Esta Resolução
entrará vigor na data
publicação, revogadas eventuais disposições em contrário.

de sua

Câmara de Vereadores de Penápolis, 02 de maio de 2018.

Registrada e publicada na Diretoria Administrativa
da Câmara de
Vereadores de Penápolis, aos dois dias do mês de maio de dois mil e
dezoito.
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RESOLUÇÃO N" 118, de 02tU5/l018.
Projeto de Resolução n" 003/2018,
Evandro Tervedo Novaes.
.

de autoria

do vereador

Altera o Artigo 186 da Resolução n" 03/92 (Regimento Interno).
O PRESIDENTEDA CÃMARA DEVEREADORESDE PENÁPOUS, ESTADO DE SÃO PAULO:

- Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos
do art. 48, parágrafo únicoL da Lei Orgânica do Município, promulgo a seguinte RESOLUÇAO:
Art. 1" O artigo 186 da Resolução n" 03, de 03/11/1992, passa

a ter a seguinte redação:

"Art. 186 Será dada publicídade

às sessões da Câmara, exceto

às secretas, sempre que possível através de sua transmissão
radiofônica simultânea,
bem como por meio de publicação
jornalística do resumo dos trabalhos legislativos, e, ainda, via
rede social de maior acesso e interação
da população
penapolense."
Art. 2" Ficam incluídos os 99 3", 4", 5", 6", 7" e 8" no artigo 186
da Resolução n" 03, de 03/11/1992, com as seguintes redações:
It~

3º. As sessões deverão ser transmitidas ao vivo e sem inter-

rupção, salvo caso fortuito

ou força maior, desde o horário de

início da sessão até o seu término, iniciando-se até cinco (5)
minutos antes do início da sessão, visando informar antecipadamente a população que a sessão está prestes
com qualidade mínima de 480 pixels.

à

começar,

~ 42. A transmissão não poderá ser interrompida caso a sessão
seja suspensa visando manter a população ciente de que ainda continuam os trabalhos e não houve o seu encerramento.
9 5". Caso hajam problemas

na transmissão

por falhas exter-

nas ou internas, o responsável pela transmissão deverá registrar esse evento em comunicação interna (memorando) endereçado à Presidência da Casa, juntando eventuais documentos
que registram o ocorrido.
~ 6º. Nas transmissões em que houverem problemas técnicos
que causarem a interrupção da transmissão via rede social. a
assessoria de imprensa deverá, de imediato, informar na rede
tal ocorrência indicando à população quais os outros meios
em que se poderá ouvir ou assistir a sessão.
~ 72. No início e final das transmissões via rede social bem
como no texto digitado que acompanha a publicação do vídeo
ao vivo deverá constar os dizeres "Câmara Social", a sessão a
que se refere e o indicativo dos outros meios pelos quais a
população consegue acompanhar a sessão, visando a sua dis.
Unção das outras programações internas da Casa legislativa.

982• As Sessões deverão ser amplamente
dos equipamentos
públicos disponíveis,

divulgadas por meio
podendo, inclusive,

utilizar-se da promoção custeada na rede social como forma
de potencializar o número de usuários atingidos pela divulga.

ção.

Art. 3º Esta Resolução entrará vigor na data de sua publicação,
revogadas eventuais disposições em contrário.
Câmara de Vereadores de Penápolis, 02 de maio de 2018.
RUBENS DE MEDICIITO BERTOllNI

Presidente
Registrada e publicada na Diretoria Administrativa
da Câmara
de Vereadores de Penápolis, aos dois dias do mês de maio de
dois mil e dezoito.
Silvia Regina Corrêa Leíte Costa
Diretora Geral
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