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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TUNÁPOLIS
ATA DA REUNIÃO DA MESA DIRETORA REALIZADA EM 06/07/2020
Aos seis dias do mês de julho de 2020, com início às 18h30min, reuniram-se
sob convocação do Presidente, na sala de reuniões da Câmara Municipal de
Tunápolis, situada a Rua da Matriz nº 53, Centro, os membros da Mesa Diretora, e
a Secretária da Câmara. O Presidente da Mesa abriu a reunião e informou os
assuntos a serem tratados. Primeiramente foi discutido sobre a indicação nº 06/2020,
de autoria do Vereador Donato Lauschner. O Presidente solicitou a opinião dos
demais acerca do assunto e houve unanimidade em não ser atendida a criação de
página no facebook para transmissão das Sessões, pelos membros entenderem não
ser o momento mais propício para tal, pois temos a aproximação das eleições
municipais, sendo que poderá ser interpretado de maneira errônea pelos munícipes,
além de se criar um meio que poderia ser utilizado para debates de cunho político
não desejados no momento. Sobre o assunto, ainda, foi comentado que a ideia não
é de ser totalmente descartada, uma vez que o próprio Presidente já pensou, em
outras ocasiões, em adotá-la para dar maior publicidade aos atos praticados na
Casa. No entanto, a sugestão é de que essa divulgação, até mesmo com a
transmissão ao vivo das sessões, seja realizada mediante a implantação de um
sistema de gravação de imagens nos moldes da “TV do Legislativo”, inclusive já
adotado por muitos municípios, sendo que tal implantação, conforme pesquisa
realizada no início do ano com uma empresa do ramo, resulta em despesa que não
se entende como necessária para o momento, aliado às motivações anteriormente
mencionadas pelos colegas. Na sequência foi tratado sobre a aquisição de
equipamentos como: um notebook, projetor, tela elétrica e demais itens necessários
para serem instalados na sala de Sessões para uso da Câmara e demais entidades
que usufruírem do espaço. Ficou decidido que irá ser feita licitação para a aquisição
dos itens elencados. Sem mais a tratar encerrou-se esta reunião da qual foi lavrada
a presente ata que será devidamente assinada pelos participantes da reunião.
Câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis,
Aos 06 de julho de 2020.
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