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DISCIPLINA O USO DE TELEFONE 

CELULAR DURANTE AS SESSÕES E 
REUNIÕES DE COMISSÕES 
PERMANENTES NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE POCONÉ – MT. 
 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS FAZ SABER QUE A CÂMARA 
MUNICIPAL APROVOU E ELA PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 
Art. 1º Fica proibida a utilização e o manuseio de aparelhos de telefone 

celular, congêneres durante a realização de sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e 

nas reuniões de comissões permanentes da Câmara Municipal de Poconé – MT. 
 
Parágrafo único – Está sujeitos a proibição prevista no “caput” deste artigo: 

 
I – os vereadores, inclusive os membros da Mesa Diretora; 

II – os servidores e assessores que por ventura estejam atuando nas 
atividades das sessões e reuniões; 

III – quanto aos munícipes fica permitido o porte de aparelho telefônico 

celular em modo silencioso, caso seja acionado deverá ser usado fora da sala das 
sessões. 

Art. 2º A Câmara Municipal de Poconé – MT manterá cartazes, em locais 
apropriados e de boa visibilidade contendo o conteúdo desta Resolução. 
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Art. 3º A não observância a qualquer dispositivo desta Resolução, 
acarretará ao infrator as seguintes restrições: 

 

 
I – quando vereador será ato considerado incompatível com o decoro 

parlamentar; 

 
II – quando servidor, assessor, será punido segundo as disposições contidas 

no Regime Jurídico Único dos servidores municipais de Poconé – MT. 
 
III – quando munícipe, será o mesmo convidado a retirar-se imediatamente 

do recinto para usar o telefone. 
 
 

                   Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Justificativa:  
 

                   Esta iniciativa visa chamar atenção, para a pauta das sessões, reuniões e 
explicações dos nobres pares, inclusive funcionários e público presente na sala das 

sessões para que possam acompanhar melhor o trabalho do vereador no momento da 
apresentação de matérias, leituras de expedientes, bem como na fala dos vereadores na 
explicação pessoal. 

 
 
 

                    Sala das Sessões Josefa Gonçalves, em 18 de setembro de 2015. 
 

                                      
 
 

                                           Vereador José Corre, PR 
 

 


