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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO 

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO 
PORTARIA Nº. 051/2021

 
O Presidente da Câmara Municipal de Colombo, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no
artigo 37, incisos IV, V VIII, X e XI, “e’ c/c art. 38, V, ambos
da Resolução nº. 76/2005 - Regimento Interno da Câmara
Municipal de Colombo;
Considerando o Decreto nº 8178, de 30 de julho de 2021 do
Governo do Estado do Paraná, alterado pelo Decreto nº 8.568,
de 31 de agosto de 2021;
Considerando o Decreto nº 8.705, de 14 de setembro de 2021
do Governo do Estado do Paraná, alterado pelos Decretos nº
8.771, de 21 de setembro de 2021 e nº 8.923, de 30 de
setembro de 2021;
Considerando a queda na taxa de ocupação de leitos de UTI
para COVID-19 nas últimas semanas; e o avanço contínuo da
vacinação e imunização da população;
 
RESOLVE
 
Art. 1º Fica estabelecido que enquanto perdurar a Pandemia as
Sessões Plenárias serão presenciais, mas só poderão ser
realizadas com a presença de 30% da capacidade máxima de
lotação prevista para o Plenário.
 
Art. 2º As sessões plenárias terão seu tempo reduzido mediante
a não realização das seguintes atividades: leitura da ata,
requerimentos orais para assinatura conjunta em indicações,
requerimentos e entregas de votos.
 
Parágrafo único. Será disponibilizado ao Vereador em até 24h
antes da data de realização das sessões a ata da sessão anterior
para análise e eventuais apontamentos, que deverão ser
dirigidos diretamente à Divisão de Apoio Legislativo; de igual
forma, no tocante às indicações que serão lidas em plenário,
terá o Vereador a possibilidade de manifestar expressamente a
intenção de assinatura conjunta de indicações até o meio-dia da
respectiva Sessão, também o fazendo diretamente para a
Divisão de Apoio Legislativo.
 
Art. 3º As reuniões das Comissões Permanentes e Especiais
serão virtuais e transmitidas à população, virtualmente, através
do canal da Câmara Municipal de Colombo no Youtube:
câmara municipal de Colombo oficial.
 
Art. 4º As Sessões Plenárias e as reuniões das Comissões
Permanentes e Especiais serão convocadas nos termos
regimentais, devendo a convocatória constar do site oficial da
Câmara Municipal.
 
Art. 5º Publique-se, com ampla divulgação a presente Portaria,
tanto nos murais da Casa, como na página virtual da Câmara de
Colombo.
 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Art. 7º Fica revogada a Portaria nº 41, de 02 de agosto de 2021
e ficam revogados os artigos 3º, 10 e 11 da Portaria nº 42, de
06 de agosto de 2021.
 
Colombo, 30 de setembro de 2021.
 
VAGNER BRANDÃO
Presidente
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