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Taciano Conela, tendo como obieto a melhoria na qualidade do

sanêarnento básico e tratamento de á5ra, aprovado poÍ

unanirnidade. Posteriormente foi dada a palawa a §ra. Irídia

Botelho representante do Banco Bradesco de Presidente

Bernardes -MG, Írazendo as respostar e maiores irúormações

sobre o Requerirnento f 022/2021, irúormando que o caixa

eletrônico será trocado Por um novo com tecnologta de ponta. Por

Íim, irúormamos a todos vereadores tramitação o Projeto de Lei no

016/2021, de iniclativa do poder executivo municipal, que crla o
progÍamâ de reforma habttacional municipal denorninado 'ICasa

Feliz" e da outras providências, sendo que o referido proce

encontra-se suspenso pela comissão de Redação lregislação e

tustiça para maior análise, estando o reÍerido proieto a disposição

de todos vereadores, pelo prazo de 15 (qrinze) dias corridos,

sendo enviado para votação na próxima reunião. Nada

havendo a tratar o §r. Presldente encerÍou a sessão agradecendo a

preseÍrça de todos. Sala das Sessões da Gâmara Municipal, 30 de

junho de 2021.
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quê allera o anexo I da lei eomplemenlar n" ?08/2021, colocado o

projeto em discussão fora pleiteada vistas pelo Vereador losé

Maria, sendo concedido a vista, estendida o procedfunento aos

demais vereadores pelo prazo de 15 (çrinze) dias coridos. Por

Íinal, passamos para analise do projeÍo de lei n" 15/2021, de

inlciativa do chefe do poder executivo municipal, que autoriza o

poder executivo a conceder incentivo Íinanceiro a pêssoas físicas,

referente a prática esportiva e cullural, no âmbito do município de

Presidenle Bernardes - MG, colocado o projeto em discussão e

votação, sendo o mesfilo a provado por unanirnidade'

Posteriormente passamos à análise dos requerimentos

apresentados. Ãpresentado requerimetúo 023/2OZl, pelo âdenísio

Taciano Correia, tendo como objeto a instalação de redutores de

velocidade ou quebro molas, aprovado por unanimidade.

Ãpresentado requerimento 025/2021, pelo Renan Eernandes

Telxeira, tendo como obieto a lnstalação de grades de fetro na

íachada extenra no nível térreo da instiÍuição financeira qu

possui caixa eletrônico, dada a palarrra ao Sargento da Policia

Militer alê Minea gêriis Õ §Í. Vleêí{ê FêirêlÍe úàdêiia JúÍtôÍ, qüê

üspôs sobre a lmpoúância da aprovação do referido

requerimento para m,aior selrurança da população, sendo o

requerirnento aprovado poÍ unanimidade. .Épresentado

requerimento 026/2021, pelo ]osé Maria Guimarães, tendo como

obieto a lnstalação de redutores de velocidade ou quebro molas,

reiterando o requerünento 004./2021, aprovado por unanirnidade.

trpreserúado requerimento 027/2021, pelo ]osé Maria Guimarães,

tendo como obieto reiterar o requerimenlo Oll/2021, aprovado por

unanimidade, *presenlado requerimeúo 928/2021 ; pelo .[denísio
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Ã,TÃ DÃ 5" RET'NIIIO ORDINÀRIÀ DÃ CÀTVIÀRÃ MI'NICIPÃI. DE

PRESIDENTE BERN.ERDES REALTZÃDtr NO DIA 30 DE JUNHO DE

2021.

Ã,os trinta dias do mês de jurúo do ano de 2021, is l0h00min,

reuniram-se sob a Presidência do vereador , Santiago §oares

Fernandes CPf 030.336.836-52 e RG MG-8.605.394, os seguinÍes

Yereadores: .trdenísio Taciano Correia CPf 110.225.386-t0 e RG

MG-I2.268.892, Helder Sabino Vidigal CPF 843.?88.596-53 e RG M-

5,836.012, losé Ãntônio de Freitas CPF 065.243.f56-93 e RG

50341824, loão francisco Moreira CPf 621.253.258-00 e RG MG-

15.893.?64, ]osé Maria Guimarães CPf U95.f05.?,16-00 e RG MG-

13.864.481, Milton Cézar da §ilva CPf 234.308.466-68 e RG

36.f11.916-f, Márcio de Souza CPf 060.0f3.656-60 e RG M-

8.688.288, Renan Fernandes Teixeira CPf 113.819.966-4í e RG

MG-19.682.494, VeriÍicada a existência de guónrm e colhida

assinaturas dos presentes em üvro próprio, o §erüor Presidente

declarou aberta a Sessão. Dando iúcio com análise do Projeto de

tei no 014/2021, de iniciativa do chefe do poder executivo

municipal, que dispões sobre as üretrizes pi!Ía a elaboração e a

execução da Lei Orçamentária do exercício Íinanceiro de 2022 e

dâ outras providência, sendo que em primeira discussão sobre o

referido proiêto fora concedida vista ao vereador MilÍon Cézar da

Silva e estendida a vista aos demais vereadores, não sendo

promovidas quaisquer alterações o proieto encontra-se apto a

dlscussão e votação, sendo o mêsmo aprovado por unanirnidade.

Posleriormente passamos a análise Proieto de lrei Complementar

a" 0i2/2021, üe Ínlclatlva do cheÍe do poder ênêcütlvÕ munÍc$al,
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