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Sexta Reunião Ordinária da primeira sessão legislativa. Aos cinco dias do mês de 

maio de dois mil e dezessete, reuniu-se em reunião ordinária no plenário da Câmara 

Municipal, localizada na Av: Wilson Megale n° 790, 3º piso do Terminal 

Rodoviário, às 19:00 horas, a edilidade de Borda da Mata, com a presença dos 

seguintes vereadores e vereadoras: Benedito Delfino de Mira, Claudia Alfano 

Flauzino, Jair Antônio de Alvarenga, João Roberto Pereira, Jorge Pereira Filho, Luiz 

Antônio Cardoso Arruda, Luiz Carlos da Silva, Luiz Carlos Pinheiro, Marcela Mary 

dos Santos Monteiro, Moacir Donizete de Carvalho e Waldir Gomes Bonifácio. Em 

nome de Deus e do povo de Borda da Mata, o Sr. Presidente Jorge Pereira Filho, 

declarou aberta a sessão. Dando início os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao 

Diretor Geral da Câmara Municipal a leitura da ata da reunião anterior, que lida 

colocada em discussão e votação, foi aprovada por 10 (dez) votos. Dando 

continuidade o Sr. Presidente solicitou a leitura do Requerimento de inclusão de 

Projetos de Lei na Pauta de autoria do vereador Benedito Delfino de Mira, que após 

lido, foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por 10 (dez) votos. Em 

seguida o Sr. Presidente solicitou a leitura dos Projetos de Lei n° 18/2017 que 

“Concede revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos e os subsídios 

dos Agentes Políticos do Poder Executivo de Borda da Mata/MG”; 19/2017 que 

“Autoriza o Poder Executivo de Borda da Mata a conceder reajuste no Vale 

Alimentação”, 20/2017 que “Altera a tabela de vencimentos prevista no Anexo V da 

Lei Municipal nº 1.609/2010 que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

dos Servidores Públicos Municipais de Borda da Mata/MG”, 21/2017 que “Altera 

dispositivos da Lei Municipal nº 1611/2010 que trata do Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Borda da Mata/MG” e 22/2017 que “Autoriza a abertura de 

crédito suplementar na Lei Municipal nº 1955/2016 – LOA e estabelece outras 

providências”, que após lidos, foram encaminhados para as comissões permanentes 

desta casa. Em seguida o Sr. Presidente solicitou a leitura das indicações n° 75; 76; 

77; 78; 79 e 80/2017, que após lidas, foram colocadas em discussão e votação, sendo 

todas aprovadas por 10 (dez) votos. Dando continuidade o Sr. Presidente concedeu o 

uso da palavra para os vereadores: Waldir Gomes Bonifácio e Luiz Carlos da Silva. 

Em seguida o Sr. Presidente fez uma indicação verbal ao Sr, Prefeito André 

Carvalho Marques. Dando continuidade o Sr. Presidente solicitou a leitura do 

Requerimento n°06 e 07/2017, ambos de autoria da vereadora Marcela Mary dos 

Santos Monteiro, que após lidos, foram colocados em discussão e votação, ambos 

aprovados por 10 (dez). Em seguida o Sr. Presidente colocou em primeira discussão 

e votação os Projetos de Lei n° 12/2017 que “Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras providências”, 13/2017 que 
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“Autoriza a inclusão de ação no PPA 2014/2017, Lei nº1.838/2013, abre crédito 

adicional especial na LOA 2017, Lei nº 1.955/2016 e estabelece outras 

providências”, 14/2017 que “Autoriza a abertura de crédito suplementar na Lei 

Municipal nº 1.955/2016 LOA e estabelece outras providências”, 15 /2017 que 

“Autoriza a abertura de crédito suplementar na Lei Municipal nº 1.955/2016 LOA e 

estabelece outras providências”, 16/2017 que “Dispõe sobre a criação do programa 

municipal de recuperação de créditos e dá outras providências” e 17/2017 que 

“Dispõe sobre o não ajuizamento de execução fiscal e o protesto dos créditos do 

Município de Borda da Mata e dá outras providências”, todos tendo 10 (dez) votos 

favoráveis. Nada mais havendo a se tratar o Sr. Presidente agradeceu a presença de 

todos e às 22:00 horas declarou encerrada a sessão. E para constar, eu Ruberley José 

da Silva Júnior, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada. Borda 

da Mata, 05 de maio de 2.017. 
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