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ÃTf, DÀ 9" REIINI.ã,O ORDIN]íRIA D"H, CÂMÃR.tr MUNICIPÃI, DE

PNE§IDENTE BERNÃRDES RE,ILIZ.[I)Ã NO DIã 2? DE OUTUBRO

DÉ2O2L.

Ics vi*tê € sêt€ dias de rnês de eutubre de anp dê 20il l! às

l0h00rnir, reuniram-se sob a Presidência do vereador , §antiago

Soares fernandes CPf 030.336.836-5Z e RG MG-8.605.394, os

seguintes Vereadotes: lldenísiq Taciano Gorreia CPF

110.225.386-10 e RG MG-II.?68.897, Eelder §abino Vidigal GPE

843.?88.596-53 e RG M-5.836.012, João flancisco Moreira CPf

6?1.?53.258-00 e RG MG-15.893.?6{, José.Éntônio de freitas CPF

065.243.156-93 e RG 503418?4, José Maria Guimarães CPf

295.f05.146-00 e RG MG-13.864.481, Milton Cézar da Silva CPf

734.308.466-68 e RG 36.1I1.916-1, Márcio de §ouza CPf

060.013.656-60 e RG M-8.688.288, Renan fernandes Teüeira GPf

113.819.966-47 e RG MG-I9.682.494. VeriÍicada a existência

quórurn e colhida assinaturas dos presentes em lirrro próprior o

Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. Dando início com

análise dos Íêquerimentos apÍesentados, .trpreseltado

reguerimenlo 040/2021, pelo Vereador losé .Ertônio de Freitas,

aprovado por unanimidade. Posteriormente apresentado

requerirnento O4l /2021, pelo Vereador losé Maria Guimarães,

Márcio de Souza, loão francisco Moreira e Eelder Sabino Vidigal'

Sendo ressdtado a pedido do presidente desta casa a grande

necessldade da contratação dos profissionais mencionados no

requerirnento, pelo fato do rnurricípio está sem os atendimentos

ern quesláo a rnais de 4 (quatro) anos, apronado por unanirnidade.

Àpresentado rêquêÍirnento 042/2021, pêlo Verêadol Milton Cézar
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da Silva, aprovado por unanimidade. .Epresentado requerirnento

043/2021, pelo Vereador Milton Cézat dla Silna, aprovado por

unanimidade. Ãpresentado requerirnento 044/ 2021, pelo Vereador

]osé Maria Guirnarães, aprovado por unanimidade. .Ãpresentado

requerimenlo O45/2O21, pelo Vereador losé Maria Guirnarães,

sendo reprovado por 5/4 com desempate feito pelo Preeidente,

Ãpresentado requerimento 046/2021, pelo Vereador .trdenísio

Taciano Correia, aprovado por unanirnidade. .ã,presentado

requeriment o O47 /2021, pelo Vereador .Édenísio Taciano Correia,

aprovado por unanirnidade. Posteriormente passamos à análise

do Projeto de Lei f O2Z/2O21, que dispõe sobre o plano plurianual

para o período de 202212O25, explanado sobre o conteúdo do

proieto em questão e colocado em üscussão, e posteriormente em

votação, sendo o projeto aprovado por unanimidade. Em segrrida

fora analisado o Projeto de Lei n" 028/202L, que estima a receita

frxa a despesa do município de Presidente Bernardes - MG para

exercício financeiro lle 2O22, explanado sobre o conteúdo do

proieto em questão e colocado em üscussão, e posteriormerrte ern

votação, sendo o proleto aprovado Por unanimldade.

Posteriormente fora analisado o Projeto de lrein" 033/202L, qlu.e

altera a lei rnunicipal n" 06 de 2020' que estima a receita e fixa

despesas do município de Presldente BernaÍdes - MG para o

exercíclo financeiro de 20Zlrexplanado sobre o conteúdo do

projeto em questão e colocaalo êm aliscussão, e posteriormêntê em

votação, sendo o proieto aProvado Por uaanimidade. fora colocado

ern tramitação Proieto de Lei n' 0031/2021' que dispõe sobre o

§islema Único ile Ássistância §ocial - SürS do rnunic pío de

Presidente Bernardes - MG, e dá outras providências, bêrn como,
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Projeto de Irei n" 0032/2021, que dispõe sobre autorizar o poder

executivo a contribuir rnensalrnente corn a entidade de

representação dos rnunicípios do estado de Minas Gerais -
Ãssociação Mlneira dos Município - ÃMM. Por final, fora ouüdo o

Gerente Regional .Élexandre Roberto Silva da Copasa após

convocação feita através do requerimento de n" 037 l2OZl feito pelo

Vereador Ãdenísio Taciano Correia e aderido por todos demais

legisladores, sendo questionado pelos representantês do povo,

bern como pelos presentes, sobre o aumento constante dos valores

referente ao tratafirento de água e esgotor outro assirn quais

condições ê prazos para realizaçâo da Estação de Tratamento de

ÁEua ET.tr. Sendo que fora disposto pelo representante da ernpresa

que o aurnênto da tarifa se deu em função de norma errtitida pela

ãRSÃE que regrla as questões envolvendo água e esgotot alérn de

esclarrecêr que encontra-sê tornando todas medidas Para

implementação da ETÃ, sendo que o maior fato impeditivo verrr

sendo os procedimentos de licitação e ações iudiciais. Na

oportunidade, após requerirnento feito pelo Vereador losé Maria

Guimarães ao Presidente da Câmara fora disponibilizado a

palawa na tribuna ao Sr. Paulo Roberto Veloso, que dispõe e

questionou de forrna contundente a atuação da ernpresa COPÃSÃ

no Estado de Minas Gerais como um todo, em especial nas

cidades de pequeno porte como é o caso de Presidente Bernardes -

MG, Naita mais havenilo a tratar o Sr. Presidente encerrou a

sessão agradecendo a presetrça de todos. Sala das §essões da

Cârnara Muaicipal, 27 de outubro de 2021.
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