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Terceira Reunião Extraordinária da segunda sessão legislativa. Aos dezesseis dias 

do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, considerando as recomendações das 

autoridades sanitárias de saúde no sentido da necessidade de conter a propagação de 

infecção e transmissão local da COVID-19 e preservar a saúde dos servidores, 

vereadores e do público em geral e conforme autorização constante de Portaria 

editada pela Ilma. Sra. Claudia Alfano Flauzino, Ex-Presidente da Câmara 

Municipal de Borda da Mata/MG, reuniu-se em reunião extraordinária de forma 

remota (whatsapp), às 19:15 horas, a edilidade de Borda da Mata/MG, com a 

presença dos seguintes vereadores: Benedito Delfino de Mira, Harleny Junqueira 

Cobra, Irma Borges dos Santos, Jorge Pereira Filho, José Quirino de Alvarenga 

Neto, Joseli Maria Brandão, Juarez Floriano de Sá, Luiz Carlos da Silva, Tatiana 

Pires Pereira Cobra e Thiago Jose da Rosa Almeida. Esteve ausente o vereador 

Jefferson Luiz Oliveira Rosa. Em nome de Deus e do povo de Borda da Mata/MG, o 

Sr. Presidente, Jorge Pereira Filho, declarou aberta a sessão. Dando início os 

trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Diretor Geral da Câmara Municipal a leitura 

da ata da reunião anterior, que lida, colocada em discussão e votação, foi aprovada 

por 09 (nove) votos. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Diretor Geral da 

Câmara Municipal, a leitura do Projeto de Lei n° 10/2022 que “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente e dá outras 

providências”; e Projeto de Lei n° 11/2022 que “Revoga a Lei municipal 2.231/2020 

que tinha por objeto a doação de terreno de propriedade do município para 

arquidiocese de Pouso Alegre”. Que após lidos, foram encaminhados para as 

comissões permanentes desta Casa. Dando continuidade, o Sr. Presidente solicitou 

ao Diretor Geral da Câmara Municipal, a leitura da conclusão dos pareceres do 

Procurador Legislativo desta Casa, sendo todos favoráveis à possibilidade de 

tramitação do Projeto de Lei nº 08 e 09/2022; Projeto de Lei Complementar nº 

06/2022; e Projeto de Resolução n° 02/2022. Dando continuidade, o Sr. Presidente 

colocou em segunda discussão o Projeto de Lei nº 07/2022 que “Concede revisão 

geral anual no subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Borda da Mata e dá 

outras providências”. Posteriormente o Sr. Presidente colocou em segunda votação, 

sendo aprovado por 08 (oito) votos e 01 (um) voto contrário do vereador José 

Quirino de Alvarenga Neto. Em seguida, o Sr. Presidente pediu autorização ao 

plenário para apreciar em primeira e única discussão e votação o Projeto de Lei nº 

08/2022. Após aprovação do Plenário, o Sr. Presidente colocou em primeira e única 

discussão o Projeto de Lei n° 08/2022 que “Autoriza o Executivo Municipal a 

repassar recursos financeiros para o consorcio intermunicipal para o 

desenvolvimento ambiental sustentável - CIDAS, e dá outras providências”. 

Posteriormente o Sr. Presidente colocou em primeira e única votação, sendo 
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aprovado por 09 (nove) votos. Dando continuidade, o Sr. Presidente concedeu vista 

para o vereador José Quirino de Alvarenga Neto, no Projeto de Lei n° 09/2022 que 

“Altera o Inciso I da Lei nº 1.964/2017, de 18 de abril de 2017”. Em seguida, o Sr. 

Presidente colocou em segunda discussão o Projeto de Lei Complementar n° 

01/2022 que “Dispõe sobre a criação o Departamento Municipal de Trânsito, 

Segurança e Defesa Civil (DEMTRANSC) e dá outras providências”. 

Posteriormente o Sr. Presidente colocou em segunda votação, sendo aprovado por 

09 (nove) votos. Dando continuidade, o Sr. Presidente colocou em segunda 

discussão o Projeto de Lei Complementar n° 02/2022 que “Dispõe sobre a criação o 

Departamento Municipal de Esportes e Lazer (DEMEL) e dá outras providências”. 

Posteriormente o Sr. Presidente colocou em segunda votação, sendo aprovado por 

09 (nove) votos. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em segunda discussão o 

Projeto de Lei Complementar n° 03/2022 que “Dispõe sobre a criação o 

Departamento Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DEMAPA) e dá 

outras providências”. Posteriormente o Sr. Presidente colocou em segunda votação, 

sendo aprovado por 09 (nove) votos. Dando continuidade, o Sr. Presidente colocou 

em segunda discussão o Projeto de Lei Complementar n° 04/2022 que “Dispõe 

sobre a criação o Departamento Municipal de Indústria, Comércio e Serviços 

(DEMIC) e dá outras providências”. Posteriormente o Sr. Presidente colocou em 

segunda votação, sendo aprovado por 09 (nove) votos. Em seguida, o Sr. Presidente 

colocou em segunda discussão o Projeto de Lei Complementar n° 05/2022 que 

“Dispõe sobre a criação o Departamento Municipal do Turismo e Cultura 

(DEMTUC) e dá outras providências”. Posteriormente o Sr. Posteriormente o Sr. 

Presidente colocou em segunda votação, sendo aprovado por 09 (nove) votos. 

Dando continuidade, o Sr. Presidente pediu autorização ao plenário para apreciar em 

primeira e única discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº 06/2022. 

Após aprovação do Plenário, o Sr. Presidente colocou em primeira e única discussão 

o Projeto de Lei Complementar n° 06/2022 que “Altera a Lei Complementar 03-2019 – 

que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e carreiras dos servidores da Câmara 

Municipal de Borda da Mata (MG) a que se refere o artigo 39 da Constituição Federal, 

estabelece normas gerais de enquadramento e dá outras providências - e dá outras 

providências”. Posteriormente o Sr. Presidente colocou em primeira e única votação, 

sendo aprovado por 09 (nove) votos. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em 

discussão o Projeto de Resolução n° 02/2022 que “Altera a Resolução 07-2011, que 

cria os cargos que menciona do Poder Legislativo Municipal e dá outras 

providências”. Posteriormente o Sr. Presidente colocou em votação, sendo aprovado 

por 09 (nove) votos. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente agradeceu a 

presença de todos e às 20:00 horas declarou encerrada a sessão. E para constar, eu, 
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Ruberley José da Silva Júnior, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai 

assinada. Borda da Mata/MG, 16 de fevereiro de 2.022.  

 

 

Ruberley José da Silva Júnior   Jorge Pereira Filho  

Diretor Geral da Câmara Municipal  Presidente 

 

 

Thiago José da Rosa Almeida    Irma Borges dos Santos  

Vice-Presidente     Secretário 

 


