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14ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 13/09/2021 

 

EXPEDIENTE 

 

Leitura e votação da ata da reunião anterior. 

 

Leitura do Projeto de Lei nº 47/2021 que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 

período 2021-2025 e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 48/2021 que 

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Borda da Mata para o 

exercício financeiro de 2022”; Projeto de Lei nº 49/2021 que “Autoriza a 

concessão de subvenções, auxílios financeiros, contribuições e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 50/2021 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir 

Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente e dá outras providências”; 

Projeto de Lei nº 51/2021 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito 

Especial ao Orçamento vigente e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

52/2021 que “Dispõe sobre a criação do dia em homenagem às vítimas do novo 

coronavírus no Município de Borda da Mata-MG e dá outras providências”; e 

Projeto de Lei nº 53/2021 que “Altera a Lei 1.611/2010, que dispõe sobre o 

Estatuto dos servidores públicos da Administração Direta, Autárquicas e 

Fundacional do município de Borda da Mata – MG, e dá outras providências. 

 

Leitura da Moção de aplausos e Congratulação nº 03/2021. 

 

TRIBUNA 

 

ORDEM DO DIA 

 

Discussão e votação 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”;  

 

Discussão e votação do 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”; 

 

Discussão e votação do Projeto de Lei n° 43/2021 que “Autoriza a abertura de 

crédito suplementar na Lei Municipal n° 2.241/20 LOA e estabelece outras 

providências”;  
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Discussão e votação do Projeto de Lei n° 44/2021 que “Autoriza a inclusão de 

ação no PPA 2018/2021, Lei nº 2.064/2017, abre crédito adicional especial na 

LOA 2021, Lei nº 2.241/2020 e estabelece outras providências”;  

 

Discussão e votação do Discussão e votação do Projeto de Lei n° 45/2021 que 

“Torna obrigatória a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas 

dependências e cercanias do Terminal Rodoviário de Borda da Mata”; e  

 

Discussão e votação do Projeto de Lei n° 46/2021 que “Torna obrigatória a 

instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas dependências e 

cercanias nas praças do Distrito do Cervo, do Distrito do Sertãozinho e do bairro 

Barro Amarelo, na cidade de Borda da Mata-MG”. 

 

Discussão e votação 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”. 

 

Discussão e votação da Moção de aplausos e Congratulação nº 03/2021. 

 

Discussão e votação da Indicação n° 154 a 171/2021. 


