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19ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 05/12/2022 

EXPEDIENTE 

 

Leitura e votação da ata da reunião anterior. 

 

Leitura do Projeto de Lei n° 78/2022 que “Abre no orçamento vigente crédito 

adicional suplementar e da outras providências”; Projeto de Lei n° 79/2022 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”; Projeto de Lei n° 80/2022 que “Acrescenta o 

parágrafo único, ao artigo 1º, da Lei Municipal nº 1.464/2006, com redação que 

lhe foi data pela Lei Municipal nº 1.482/2006”; e Projeto de Lei n° 81/2022 que 

“Autoriza o Poder Legislativo de Borda da Mata a proceder ao pagamento do 

vale alimentação no mês de dezembro de cada ano com um acréscimo de até 

cinquenta por cento de seu valor aos servidores da Câmara Municipal e dá outras 

providências”. 

 

Leitura do registro de chapa da Mesa Diretora para Exercício de 2023. 

 

Leitura da Moção de Aplausos n° 01/2022. 

 

TRIBUNA 

 

ORDEM DO DIA 

 

Discussão e votação do Projeto de Lei n° 75/2021 que “Estabelece 

procedimentos para a regulamentação para a proteção de grupos detentores de 

práticas culturais contempladas no Ano da Cultura Afro-mineira do Município de 

Borda da Mata”; 

 

Discussão e votação do Projeto de Lei n° 76/2022 que “Autoriza o município de 

Borda da Mata a contratar com o Banco de desenvolvimento de Minas Gerais 

S/A – BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras 

providências”; e 

 

Discussão e votação do Projeto de Lei n° 77/2022 que “Ratifica as alterações e 

consolidação do contrato de consórcio do consórcio intermunicipal de saúde dos 

municípios da microrregião do Alto Rio Pardo”. 

 

Discussão e votação da Moção de Aplausos n° 01/2022. 

 

Eleição da Mesa Diretora para Exercício de 2023. 


