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casa lêgislativo aptoveito o presente ato Pata convocal nr»ra

reunião para dlscussão do Íema ern questão Para a data de l2 de

julho de 2O2l as l0 horas, servido a presente ata como edital de

convocaçáo.Nada mais havendo a ttatar o Sr' O Presidente

ê[cerrou a sessão agnadecendo a Preselça de todos. Sala das

Sessões da Câmara Municipal, 08 de iulho de 202L.
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affi CÂMA-RA, MUNICIPAI DE PRESIDENTE BER\IARDES
CEP 3647§.000 - ESTADO DE MI§AS GERAIS

cmpba@uai.com.br

Àos oito dias do mês de julho do ano de 2021, às l0h00min,

reuniram-se sob a Presidência do vereador, Santiaqio Soa:es

Fernandes CPf 030.336.836-57 e BG MG-8.605.394, os segrrintes

Vereadores: .ãdenísio Taciano Correia CPf f 10.725.386-10 e RG

MG-l?.?68.897, Eelder Sabino Vidigal GPf 843.U88.596-53 e RG

M-5.836.012, ]oão francisco Moreira CPf 6?1.?53.258-00 e RG

MG-15.893.764, José Ãntônio de freitas CPF 065.243.156-93 e RG

503418f4, losé Maria Guimarães CPf ?95.105.246-00 e RG

liyÍG-r3.864.481, Mílton Cézai da Silvta CFi ?34.308.466-68 e RG

36.111.916-1, Márcio de Souza CPF 060.013.656-60 e RG

M-8.688.288, Renan Eernandes Teixeira CPf I13.819.966-4? e RG

MG-19,682.49i1. Vêrifiêatla à éxlÉtênêia dê qúóiúin e colhtila

assinaturas dos presentes em linro próprio, o Senhor Presldente

declarou a.berta a §essão. Dando início com análise do Projeto de

üei n" 017,/2021, que eutoriza o *urnieípio Ce Presidenta Bernander

- MG, a coatratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais S/ã, -BDMG, operação de crédito com outorga de garantias

e dá outras prüt idêaçias, deda a palavta à ptoeuradora da cârnara

Sra. Jullana de Souza Palwa que explanou sobre o conteúdo do

projeto em questão, após o proJelo fora para discussão, fora
pleiteada vista pelo vereador Márcio de Souza, sendo concedida

pelo prazo de 48 (quarenta e oito horas), por se tratar de matéria
urgente e grande relevância, estendia a vista aos demais

vereadores, na oportunidade na gualidade de presidente desta
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ÃTÃ DÃ REUNI.ÉO TXTRtrORDINáRI.ã, DÃ CÂIT.UN.E.

MTINICIPÀL DE PRESIDEITTE BERNÃNDES RE,ALIZ.ÉD.f, NO DIÀ

08 DE IIITHO DE 202r.
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