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ÃTÀ DÀ 8" REUNI.ÉO ORDINIíRIÀ D.É CÂMÀRÃ MUNICIPÃI, DE

PRESIDENTE EERNÃRDES RE,ÃIJ,IZÀDÃ NO DIÀ 29 DE

SETEMBRO DE2O2I.

.ã,os vinte e norne dias do mês de setem,bro do ano de 2021, às

l0h00min, reunirann-se sob a Presldência do vereador , Santiago

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

segiuintes Vereadores: Ã.denísio Taciano Correia CPf

110.225.386-10 e RG MG-I?.768.897, loão Francisco Moreira 6PF

6Zl.?53,258-00 e RG MG-15.893.?64, José.f,ntônio de Freitas CPF

065.243.156-93 e RG 50341874, |osé Marla Guirnatães GPF

?95.105.?{6-00 e RG MG-13.864.481, Milton Gézar da Silva GPf

?34.308.466-68 e RG 36.111.916-1, Márcio de §ouza CPf

060.0f3.656-60 e RG M-8.688.288, Renan feraandes Teüeira GPF

113.819.966-4? e RG MG-19.682.494, justiÍicada a ausência do

Vereador Eelder Sabino Vidigaf CPf 843.?88.596-53 e RG

M-5.836.012. Verificada a existência de quórum e colhida

assinaturas dos presentes em livro próprio, o Senhor Presidente

declarou aberta a Sessão. Dando início com análise do Proieto de

Irei Cornplementar a" OO3l2O2l, que Dispõe sobre a criação dos

cargos de psicólogo escolar e assistente social escolaÍ; altera a lei

complementat a" 7.O9/2Oll, que dispõe sobre o plano dê caÍgo,

carreiras e vêrcitnentos do pessoal do magistério, explanado

sobre o conteúdo do projeto ern questão e colocado em discussão,

e posteriormentê ern votação, sendo o projeto aprovado por

unanimidade. Posteriormente Passamos à análise do Proieto de

Lrei no OZll2OZl, que Dispõe sobre a destinação parcial do

incentivo financeiro destinado ao custeio da unidade de rede de
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farmácia de minas para üernuneração do farmacêutico - diretor

responsável técnico da unidade da rede farrrrácia de rrrinas,

explanado sobre o conteúdo do projeto em questão e colocado ern

discussão, e posteriormente em votação, sendo o projeto aprovado

por unanirnidade. Posteriorrnente pasÉarnos à análise do ProjeÍo

de Lei n" 023/2021, que Institui o benefício da pensão por rnorte a

todos os servidores aposentados pelo município de Presidente

Bernardes - MG, explanado sobre o conteúdo do projeto em

questão e colocado em discussão, e posteriormente ern votação,

sendo o proieto aprovado por unanirnidade. Posteriormênte

passarnos à análise do Proieto de Lei n" O24l2OZl, que Dispõe

sobre a proibição do comércio am.bulante no município de

Presidente Bernardes - MG e dá outras providênciasr explanado

sobre o conteúdo do projeto em questão e colocado errr discussão,

e posteriormente em votação, sendo o projeto aprovado por

unanirnidade.Posteriormente passannos à análise do Projeto de

l*í t" 029/2021, que Dispõe sobre a abertura de Grédito Ãdicional

suplernentar no orçanrento vigente do Município de Presidente

Bernardes e dá outras providências, explanado sobre o conteúdo

do projeto ern questão e colocado ern discussão, e posteriormente

ern votação, sendo o projeto aprowado por unanimidade.

Posteriorrtrente pass.rmos à análise dos requerirnentos

apresentados. Ãpresentado requerimenlo O36/202I, pelo Vereador

Àdenisio Taciano Correia, aprovado Por unanirnidade.

Posteriormente apresentado requerimento 037 /2OZl, pelo

Vereador Ãdenisio Taciano Gorreia, aprovado por unanirnidade.

Fora apresentado requerirnento O3A/2021 pelo Vereador foão

Erancisco Moreira, aprovado por unanirnidade. Posteriomente
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pass.rmos para análisê do requetirnento 039/2021, pelo Vereador

Márcio de §ouza, aprovado por unanimidade. Por Íinal, o Sr.

Presidente colocou em Trannitação os projetos de lrei f OZtlZO2l

que dlspôe sobre o plano plurianual para o exercício financeiro de

202212025 e projeto de Lei 028/2OZl Estirna a Receita e fixa
Despesa do Município de Presidente Bernardes - MG para o

exercício financeiro de 2022, Nada rnais havendo a tratar o Sr.

Presidente ênceÍrou a sessão agradecendo a presença de todos.

§ala das Sessões da Cârnara Municipal, 29 de setembro de 2021.


