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RESOLUÇÃO N°004/2021
Estabelece  medidas  restritivas,  de  caráter  excepcional  e
temporário,  destinadas  ao  enfrentamento  da  pandemia  da
COVID-19, no âmbito da Câmara Municipal de Serra Caiada/RN.
            A Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serra
Caiada/RN,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  que  lhe  são
conferidas pelo art. 32 do Regimento Interno e pela Lei Orgânica
Municipal,
CONSIDERANDOo Decreto Estadual nº 30.347, de 30 de dezembro
de 2020, que renovou o estado de calamidade pública, para os fins
do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de
2000,  em razão da grave crise de saúde pública decorrente da
pandemia da COVID-19 (novo coronavírus),
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  manutenção  de  medidas
restritivas visando a diminuição das aglomerações e do fluxo de
pessoas  em  espaços  coletivos,  uma  vez  que  persiste  a  baixa
proporção da população vacinada, muito distante ainda do mínimo
necessário para haver uma influência na redução do números de
novos casos,
RESOLVE:
Art. 1º -As sessões legislativas do mês de maio de 2021ocorrerão
excepcionalmente  somente  às  terças-feiras,  com  início  às  19h
30min.
§Único – Estas sessões serão realizadas com a presença apenas dos
Vereadores  e  dos  funcionários  da  Câmara  Municipal,  sem  a
possibilidade de ingresso de terceiros nas dependências da Câmara
Municipal.
Art. 2º -Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos terão vigência até o dia 31 de maio de 2021, ficando,
desde já, revogadas todas as disposições em contrário.
Serra Caiada/RN, 04 de maio de 2021.
Cristilene Bezerra de Azevedo
Presidente
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