
Nona Reunião Ordinária da quarta sessão legislativa. Aos três dias do mês de 

junho de dois mil e dezesseis, reuniu-se em reunião ordinária no plenário da 

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

Rodoviário, às 19:30 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 e Magali das Graças Ribeiro. Estiveram ausentes os 

vereadores: Luiz Carlos Pinheiros e 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 

Assessor Jurídico da Câmara Municipal a leitura da ata da reunião anterior, que 

lida colocada em discussão e votação, foi aprovada por seis votos. Em seguida o 

Sr. Presidente solicitou ao Assessor Jurídico da Câmara Municipal a leitura do 

Projeto de Lei n° 23/2016 que “Dispõe sobre a política de proteção, conservação 

e controle do meio ambiente e da melhoria da qualidade de vida no município de 

Borda da Mata, Minas Gerais”, Projeto de Lei n° 24/2016 que “Institui a Semana 

da Cultura de Borda da Mata” e dá outras providências” e Projeto de Lei n° 

25/2016 que “Dá nome no próprio público que menciona e da outras 

providências” que após lidos foram encaminhados para as comissões 

permanentes desta casa. Dando continuidade o Sr. Presidente solicitou ao 

Assessor Jurídico da Câmara Municipal a leitura das indicações n° 46; 47; 48; 

49; 50; 51; 52; 53; 54; 55 e 56/2016, que após lidas, foram colocadas em 

discussão e votação, sendo todas aprovadas por seis votos. Dando continuidade o 

Sr. Presidente colocou em primeira discussão e primeira votação o 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”, tendo seis votos favoráveis. Em seguida o Sr. 

Presidente colocou em segunda discussão e segunda votação o Projeto de Lei n° 

16/2016 que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei orçamentária de 

2017 e dá outras providências” e o Projeto de Lei n° 18/2016 que “Autoriza a 

inclusão de ação no PPA 2014/2017, Lei n° 1.838/2013, abre crédito adicional 

especial na LOA 2016, Lei n° 1.915/2015 e estabelece outras providências”, 

sendo ambos aprovados por seis votos. Nada mais havendo a se tratar o Sr. 

Presidente agradeceu a presença de todos e às 20:30 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, 03 de junho de 2.016. 
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