
Terceira Reunião Extraordinária da quarta sessão legislativa. Aos vinte e cinco 

dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, reuniu-se em reunião extraordinária 

no plenário da Câmara Municipal, localizada na Av: Wilson Megale n° 790, 3º 

piso do Terminal Rodoviário, às 18:00 horas, a edilidade de Borda da Mata, com 

a presença dos seguintes vereadores e vereadora: Antônio Albano Martins, 

Benedito Pereira de Souza, Herbert Nilson de Toledo, Jorge Pereira Filho, Juarez 

Floriano de Sá, Jucemar Pereira de Siqueira, Luiz Carlos Pinheiros e Magali das 

Graças Ribeiro. Esteve ausente o vereador Vivalde Raimundo da Silva. Em nome 

de Deus e do povo de Borda da Mata, o Sr. Presidente Juarez Floriano de Sá, 

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 sete votos. Dando 

continuidade o Sr. Presidente solicitou ao Diretor Geral da Câmara Municipal a 

leitura da do Projeto de Lei n° 20/2016 que “Concede revisão geral anual da 

remuneração dos servidores públicos”, Projete de Lei n° 21/2016 que “Concede 

revisão geral anual do subsídios dos Agentes políticos do Poder Executivo 

Municipal” e Projeto de Lei n° 22/2016 que “Institui no âmbito do Município de 

Borda da Mata, bolsa de indenização devida aos agentes públicos municipais e 

municipalizados de saúde que atuam em campanhas de vacinação e atividades de 

campo realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde” que após lidos, fora 

encaminhados para as comissões permanentes desta casa. Nada mais havendo a 

se tratar o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e às 19:00 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, 25 de maio 

2.016. 
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