ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA.
Ata da 7º Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de
Fama, realizada aos seis (06) dias do mês de Junho 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
aprovada por unanimidade. MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de
Lei nº 2/2016 que Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2017 e dá outras providências. O referido Projeto de Lei foi
encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça, Finanças, Orçamento e Redação
Final para análise e parecer. O Sr. Presidente encerrou a reunião ordinária e
solicitou que constasse em ata que naquele momento iniciou uma Audiência Pública
sobre o Código de Postura e Sanitário na cidade de Fama. Registrou que toda a
população foi convidada por meio de moto de som que circulou na cidade. Foi
apresentado um anteprojeto enviado pela Associação dos Moradores de Bairros
São Pedro para ampla discussão com a sociedade famense na área urbana e área
rural. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos,
convocando os nobres vereadores para a próxima reunião ordinária. Eu, Ademir
Nardeli de Moura, lavrei a presente, que será lida e aprovada na próxima reunião.
Sala das Sessões, em 06 de Junho de 2016.
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