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votada sendo o projeto reprovado por 4/3. Posteriormente

passamos à anáIise da emenda complementat O2/2O21 enviada

pelo chefe do executivo, Í'que altera o anexo I da lei

comtrrlementat n" 7O8/2011", sendo que o referido projeto fora

concedida vista ao vereador losé Maria Guimarães e estendida ao

demais vereadores, não teve qualquer alteração, sendo da

presente reunião, colocado em discussão e posteriotmentê para

votação, sendo aprovado por 4/3.Pot final, passarnos p.rxa análise

do projeto de lei n" 016/202l "que cria o programa habitacional

municipal denominado casa feliz e dá outras providênciastt,

sendo que o referido projeto fora suspenso pela cornisÉão de

legislação colocado ern trarnitação na reunião do dia 30 de junho

de 202l r 6endo que na presente reunião observamos que não fora

promovida quaisquer alterações, passando pata discussão,

posteriormente paÍa votação o pzoieto fota aprovado por

unanimidade. Posteriormente pasaatnos à análise dos

requerirnentos apresentados, Ãpresentado requerimento

O29/2OZL, pelo Vereador losé Mada Guirnarães, Márcio de Souza,

aprorrado por unanimidade. Posteriormente apresentado

requerimento O3O /2O2L, pelo Verêador José Maria Guimarães,

Márcio de §ouza, Eelder Sabino Vidigal e loão Erancisco Moreira,

aprovado por unatrimidade. Nada mals havendo a tratar o Sr.

Presidente ênceÍÍou a sessão agiÍadêcê[do a pÍesença de todos.

Sala das §essôes da Cârnara Municipal, 28 de iulho de 2021.
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.trTÃ, DÃ 6" REIINIãO ORI'INáRIã, DÃ CÂMÀR.ã, MI'MCIPãIJ DE

PRESIDENTE BERNÃRDES REIIJZÃDÃ NO DIã 28 DE JULEO DE

202t-

Ãos vinte e oito dias do rnês de junho do ano de 2021, às

l0h00min, reuniram-se sob a Presidência do vereador , §antiago

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

segrintes Vereadores: .[denísio Taciano Correia CPf
110.725.386-10 e RG Mc-fU.768.897, Helder Sabino Vidigal CPF

843.?88.596-53 e RG M-5.836.012, loão Fzancisco Moreira CPf
671.253.258-00 e RG MG-15.893.764, losé Maria Guimarães CPf
?95.105.U46-00 e RG MG-13.864.481, Milton Cézar da §ilva CPF

?34.308.466-68 e RG 36.111.916-1, Renan Eernandes Teixeira CPF

113.819.966-42 e RG MG-19.682.494, losé Ãntônio de Freitas CPF

065.243.156-93 e RG 503418?4, justiÍicada a auÉência do Vereador

Márcio de §ouza CPf 060.013.656-60 e RG M-8.688.288. Verificada

a existência de quórurn e colhida assinaturas dos presentes em

lirro próprio, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão.

Àberta a reunião o prêsidênte Ínformou a todos quê êrn face ao

eventual requerimento aprêsentado de n" Ogl/2O21, que pedia a

dedicação do presidente em buscar junto ao executivo um teÍrelo
para construção de sede própria para esla casa legislativa, que já

fora informado pelo executivo e nos próxirnos dias será enviado

projeto para autorizar a doação do terreno, Primeiramente dando

início a análise Proieto de l.lei de iniciativa do vereador losé Maria

Guirnarães n" OL/ZOZL, que Normatiza a exploração de atividades

econôrnicas nos cursos d'agua do rnunicípio de Presidente

Bernardes/MG", sendo colocada em discussão, e posteriormente
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