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presidente desta casa, estendida a vista aos demais vereadores

pelo prazo de l5 (quinze) dias corzidos, tendo em vista a

existência de prazo legal para votação do referido projeto.

Posteriormênte passatnos à análise dos requerirnentos

apresentados, ápresentado requerim enlo 024/2OZl, pelo Vereador

losé Maria Guirnarães, Márcio de Souza, Eelder §abino Vidigal e

loão Francisco Moreira aprovado por unanirnidade. Por firn, foi

colocado em trarnitação o Projeto de Lei Gornplernentan OO2/2OZ[,

de i.niciativa do poder êrecutivo municipalr que altera o Ãnexo I
da Irei Complementat t" 708/20ll. Nada mais havendo a tratar o

§r. Presidente encerÍou a sessão agradecendo a presença de

todos. Sala das Sessões da Cârnara Municipal, 26 de aio de 2021.
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CÂMAR{ MUNICIPAL DE PRESIDENTE BER\ARDES
CEP 36475400 _ ESTÁDO DE MÍNA§ GERÀIS

cmPb@uai.com.br

ÃTÀ DÃ 4" REUNIÃO ORDINJ($À D.ã, CâIvtÀRÃ MUMCIPãI, DE

PRESIDEÀITE BERNÃRDES REAI,IZEDÀ NO DIA 26 DE MÃIO DE

202t.

Àos vinte e seis dias do mês de maio do ano lle2O2l, às 10h00min,

rêuniram-se sob a Presidência do vereador , SaaÍiago Soares

Fernandes CPf m0.336.836-5? e RG MG-8.605.394' os seguintes

Vereadores: .Édenísio Taciano Correia CPE 110.?25.386-10 e RG

MG-IZ,?68.891, Eelder Sabino Vidigal CPP 843.?88.596'53 e RG

M-5.836.012, ]oão Francisco Moreira CPf 671.753.258-00 e RG

Mc-15.893.264, losé Maria Guirnarães CPf 795'105.746-00 e RG

MG-13.864.481, Milton Cézat da Silva CPF ?34.308.466-68 e RG

36.111.916-1, Márcio de Souza CPF 060.0f 3.656-60 e RG

M-8.688.288, justificada a ausêncla por rnotivos médicos do

Vereador Renan fernandes Teixeira CPf 113.819.966-4? e RG

MG-19.682.494 e ainda apresentada Justi.Íicativa pelo vereador

]osé Ãntônio de freitas GPf 065.243.156-93 e RG 50341824.

Verificada a existência de quórum e colhida assinaturas dos

presertes ern liwo próprio, o Seahor Presidente declarou aberta a

Sessão.O Proieto de Lei de iniciativa do vereador losé Maria

Guirnarães a" Oll202l, sendo que o rnesrno fora retirado de pauta

na reunião da comissão de redação, leg"islação e justiça, sendo

ratificada a retirada em plenário. Dando início com análise do

Projeto de Lei a" Ol4/2O21, de iniciativa chefe do poder executivo

rnunicipal, que dispões sobre as diretrizes paÍa a elalooração e a

execução da Lei Orçarnentária do exercício fu.anceiro ile 2022 e

dá outras providência, lido e colocado em discussão fora pleiteada

vista pelo vereador Milton Cézar da Silva, e concedida pelo
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