
Terceira Reunião Ordinária da quarta sessão legislativa. Aosquatros dias do mês 

de março 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, Jucemar Pereira de 

Siqueira, Luiz Carlos Pinheiros, Magali das Graças Ribeiro e Vivalde Raimundo 

da Silva. Esteve ausente o vereador Juarez Floriano de Sá. Em nome de Deus e 

do povo de Borda da Mata, o Sr. Jucemar Pereira de Siqueira, declarou aberta a 

sessão. Dando início os trabalhos, o Presidente em exercício Sr. Jucemar Pereira 

de Siqueira 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. Em seguida o Sr. Presidente em exercício solicitou a leitura do Projeto de 

resolução n° 01/2016 que “Fixa Subsídio dos vereadores para a Legislatura 

2017/2020 e dá outras providencias”. Dando continuidade o Sr. Presidente em 

exercício solicitou do Diretor Geral da Câmara Municipal a leitura do Projeto de 

Lei n° 01/2016 que “Dá nomes aos logradouros que mencionam e dá outras 

providências” e do Projeto de Lei n° 02/2016 que “Dá nomes aos logradouros 

que mencionam e dá outras providências”. Em seguida o Sr. Presidente em 

exercício solicitou do Diretor Geral da Câmara Municipal a leitura das 

Indicações n° 21, 22, 23, 24 e 25/2016, que após lidas, foram colocadas em 

discussão e votação, sendo todas aprovadas por sete votos. Em seguida o Sr. 

Presidente em exercício concedeu o uso da Tribuna Livre para o Sr. Adolfo 

Cabral, que prestou agradecimentos aos vereadores que apoiam a apresentação 

do teatro da semana santa. Nada mais havendo a se tratar o Sr. Presidente em 

exercício agradeceu a presença de todos e às 21:00 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, 04 de março 2016. 
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