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Resolução nO 10/2017
de 14 de junho de 2017.
SÚMULA:
Institui e regulamenta o Domicílio Eletrônico do
Vereador (DEV) da Câmara Municipal de Nova Londrina, Estado
do Paraná para fins de recebimento de convocações e
comunicações e aprova modelo de Ficha Cadastra!.
Márcio Martins Fortunato, Presidente da Câmara Municipal de Nova Londrina, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições regimentais PROMULGA a presente Resolução, aprovada pelo plenário da
Câmara Municipal na Sessão Ordinária do dia 12/06/2017:

Art.1°. Fica instituído o Domicílio Eletrônico do Vereador - D.E.V. da Câmara Municipal de Nova
Londrina, Estado do Paraná, constituído pelo endereço eletrônico (e-mail) individual dos
vereadores que integram este Poder Legislativo, para o recebimento de convocações e
comunicações oficiais, ficando regulamentada nos termos e condições constantes dos
artigos seguintes.

Art.2°. Todas as convocações e comunicações endereçadas aos Vereadores pela Mesa Diretora
ou pela Presidência da Câmara Municipal de Nova Londrina-PR., serão encaminhadas com
a
utilização
de
um
dos
e-mail's
oficiais
da
Câmara
Municipal:
camara@cmnovalondrina.pr.gov.br
ou camaradenovalondrina@bol.com.br,
em seus
domicílios eletrônicos, constituídos pelos respectivos e-mail's.
I
Parágrafo único. Os Vereadores no início da legislatura devem informar o e-mail que ele elegerá
como seu domicílio eletrônico, para o recebimento das convocações e comunicações de que
trata o presente.

Art. 3°. A simples confirmação de entrega é suficiente para fins de comprovação de que o vereador
recebeu a convocação ou comunicação a ele enviada, estando ciente das mesmas, razão
porque deverá diariamente consultar sua caixa de correio eletrônico.

Art. 4°. O Assessor Legislativo da Câmara Municipal deverá solicitar, ao enviar as convocações e
comunicações, a confirmação de entrega, que deverá ficar arquivada para fins de sua
comprovação.

Art.5°. Fica aprovado o modelo de Ficha Cadastral constante do Anexo I, que deste fica fazendo
parte integrante, que deverá conter as informações ali indicadas, a serem prestadas pelos
Vereadores integrantes da Câmara Municipal de Nova Londrina-PR. no início de cada
legislatura, para fins de controle geral.
Parágrafo único. Somente serão disponibilizados no site oficial da Câmara Municipal, a foto, o
nome, a data de nascimento, Partido Político e o total de votos obtidos pelo Vereador no
último pleito. O seu histórico e demais informações, somente serão ali inseridos, havendo
sua prévia e expressa autorização.
I

Art. 6°. Revogadas as disposições em contrário, esta resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.

:,:ÂMARA lIUtl DE NOVA LONDRINA· PR
Registre-se
Publique-se.
Miguel Pinheiro Anziliero
Assessor Legislativo.
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e-mail:

camaradenovalondrina@bol.com.br-camaranovalondrina.pr.gov.br

ANEXO I
MODELO

FICHA CADASTRAL VEREADORES
Legislatura: 2017-2020

I

NOME
Partido Político
Coligação
CI/RG N°
CPF/MF N°
PIS N°
Titulo de Eleitor nO
Profissão:
Telefone(s)
Data de nascimento
Naturalidade
Endereço
residencial
Endereço comercial
Estado Civil
Esposo(a)
Escolaridade

I
I
I
I
I

I
I
I

I,
I
I
I

E-mail I Domicílio eletrônico

Conta/agência bancária

Declaro que os dados acima, por mim informados, são verdadeiros e
autênticos, responsabilizando-me integralmente pelos mesmos.
Por ser a expressão da verdade firmo a presente declaração para que produza
os seus jurídicos e legais efeitos.
Nova Londrina, __

, de

NOME DO VEREADOR(A)
Vereador(a) Declarante

de 2017.

