
CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA 
 

12ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 16/08/2021 

 

EXPEDIENTE 

 

Leitura e votação da ata da reunião anterior. 

 

Leitura do Projeto de Lei nº 40/2021 que “Acrescenta e altera estratégias que 

compõem o anexo I de metas e estratégias da Lei municipal nº 1.893 de 24 de 

junho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação – PME”; Projeto de 

Lei nº 41/2021 que “Dispõe sobre o controle do desperdício de água potável 

distribuída para uso nos Distritos do Cervo e Sertãozinho e Zona Rural do 

Município de Borda da Mata/MG” e Projeto de Lei nº 42/2021 que “Altera a Lei 

1.611/2010 para vedar a nomeação, no âmbito da administração pública direta e 

indireta de Borda da Mata-MG, para os cargos ou empregos públicos de qualquer 

natureza, de pessoas que tiverem sido condenadas, com trânsito em julgado, 

pelos crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher e dá 

outras providências”. 

 

Leitura do Projeto de Resolução nº 03/2021 que “Altera § 3º do art. 4º da 

Resolução nº 16/2012 e dá outras providências” e Projeto de Resolução nº 

04/2021 que “Dispõe sobre a concessão e pagamento de deslocamentos mediante 

o fornecimento e ressarcimento de passagens no âmbito da Câmara Municipal de 

Borda da Mata/MG e estabelece outras providências”. 

 

Leitura do Projeto de Emenda a Lei Orgânica n°02/2021 que “Inclui o art. 118-A 

da Lei Orgânica do Município de Borda da Mata-MG, que institui o Orçamento 

Impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da programação 

incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária 

Anual”. 

 

Leitura da Moção de aplausos e Congratulação nº 02/2021. 

 

Leitura do Requerimento n° 08/2021. 

 

TRIBUNA 

 

ORDEM DO DIA 

 

Discussão e votação do Projeto de Lei nº 39/2021 que “Dispõe sobre a 

denominação de logradouro público e dá outras providências”. 

 

Discussão e votação da Moção de aplausos e Congratulação nº 02/2021. 



CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA 
 

 

Discussão e votação da Indicação n° 142 a 153/2021. 

 


