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díwida para o muúcipio, explanou ainda que no momento é

desnecessário troca das lârnpadas de LED, uma vez que existem

ruas que não possuem iluminação ainda, por final, o legislador

argumentou aürda que a eventual comPra de caminlrão

compactador de lixo vai contra o plano de governo do executivo,

uma vez que a compactação do lixo poderia invia.bilizar a coleta

coleliva, já os Vereadores Renan Fernandes Teixeira, Milton

C,ézan da Silva, losé Ãntônio de Freitas manifestaram-se

favoravelmentê ao projeto. Posteriormente passamos a votação do

prdeto sem quaisquer alterações e emenda, sendo o mêsrrroa

colocado em discussão e votação, sendo reprovado, uma vez que

não fora ating"ido o quónrm de votação dle 2/3' ou seja, não foÍa

atingida à maiorie cjraiiÍieaôa, atêlíinitada no reEiÍrento intêr'nô

desta casa. Nada mais havendo a tratar o Sr. O Presidente

êncerrou a sessão agradecendo a presença de todos, Sala das

Sessões da Gâmara Munlclpal, 12 de Julho de 202 l.
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ÃTÃ DÃ s" REuNrã,o HxrRÃoRDrNi(Rra, DÃ cÂryrenr

MT'NICIPãL DE PRESIDENTE BERNÃRDES RE.ELIZÃI}Ã NO DIÃ

12 DEIULHO DE2O2l.

Ãos doze dias do mês de julho do ano de 2021, às l0h00min'

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

fernandes CPf 030.336.836-5? e RG MG-8.605.394, os segruintes

Yereadores: Àdenísio Taciano Corela CPf 110.225.386-10 e RG

MG-12.268.897, Ilelder §abino Vidigal CPf 843.288.596-53 e RG M-

5.836.012, loão Erancisco Moreira CPf 6?f .253.258-00 e RG MG-

15.893.264, ]osé Ãntônio de freitas CPF 065.2$.f56-93 e RG

503418?4, losé Maria Guimarães CPf 295.f05.?46-00 e RG MG-

13.864.481, Milton Cézar da Silva CPF 234.308.466-68 e RG

36.111.916-1, Márcio de §ouza CPf 060.013.656-60 e RG M-

8.688.288, Renan Fernandes Teixeira CPE 1f3.8f9.966-47 e RG

MG-f9.682.,194. VeriÍicada a existência de quórum e colhida

assinaturas dos presentes em livro próprio, o Serüor PresidenÍe

declarou a.berta a Sessão. Dando início com análise do Projeto de

Lei n" 017/2021, uma vez que na reunião realizada no dia 08 de

julho de 2021 lora concedida vista ao Vereador Márcio Souza

estendida aos demais, trata-se de projeto que autoriza o município

de Presidente Bernardes - llÃG, a contralar com o Banco de

Desenvolvimento de Minas Gerais S/.E, -BDMG, operação de

crédito com outorga de garantias e dá outras providências, dada a

palavra à procuradora da câmara Sra. Juliana de §ouza Paiva que

explanou sobre o eonteúdo do projeto em questão, dada palavra ao

vereador ]osé Maria Guimarães o mesmo explanou sobre

tnvlal,tlldadê dÕ prolêto aleganüo ô êmpréstlmÕ qerarla mültas
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