ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA.
Ata da 3ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de
Fama, realizada aos vinte e um (21) dias do mês de Março de 2016, às 19 horas, no
Salão Nobre da Câmara Municipal de Fama, sob a presidência do senhor OSMAIR
LEAL DOS REIS. Realizada a chamada pelo Secretário da Mesa, constatou-se a
presença de todos os vereadores. O senhor Presidente deu início à sessão fazendo
a oração universal do pai nosso. Em seguida, o secretário passou ao expediente do
dia, que constou do seguinte: Leitura e votação da ata da sessão anterior, que foi
reprovada por sete votos e um favorável da Vereadora Amélia. A pedido do
Presidente, registro que conforme Regimento Interno desta Casa, a ata relata
sucintamente os fatos ocorridos na reunião de vereadores. Para o vereador corrigir
uma ata ele deve explicar qual o fato a ata relatou a mais, ou a menos, do que
ocorreu na sessão para constar na ata da próxima reunião. Que o Presidente
determinou a entrega de cópia da ata anterior para cada vereador, determinará a
leitura dos artigos 128 e 129 do Regimento Interno sobre ata das sessões, e ainda
conforme regimento fará nova leitura da ata anterior e solicitará que os vereadores
apresentem as impugnações e retificações da ata para votação. A pedido do
Presidente cito que, apesar de lida advertência de não gravação das reuniões desta
Câmara, duas pessoas na plenária continuaram gravando e se portam de maneira
não digna com os trabalhos desta Casa e com as atribuições desta Presidência, que
tem como função manter a ordem no recinto. Registro que foi publicado ofício
circular fundamentando legalmente esta proibição. A pedido do Presidente repito
que é direito de todos participarem das sessões públicas da Câmara, mas para
evitar circulação de imagens ou informações truncadas sobre nossas reuniões, fica
proibido captar som ou imagem das sessões. Participou da Tribuna Livre o Sr.
André Luiz da Silva Bacura, para fazer reclamações sobre o mau atendimento na
saúde em nosso Município. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou
os trabalhos. Eu, Ademir Nardeli de Moura, lavrei a presente, que será lida e
aprovada na próxima reunião.
Sala das Sessões, em 21 de Março de 2016.
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