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Décima quarta Reunião ordinária da primeira sessão legislativa. Aos treze dias do 

mês de setembro de dois mil e vinte e um, 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 ordinária 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, Jefferson Luiz Oliveira Rosa, 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. Em nome de 

Deus e do povo de Borda da Mata/MG, a Sra. Presidente, Tatiana Pires Pereira 

Cobra, declarou aberta a sessão. Dando início os trabalhos, a Sra. 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 10 (dez) votos. Em 

seguida, a Sra. Presidente solicitou ao Diretor Geral da Câmara Municipal, a leitura 

da ementa 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. Que após lidos, foram encaminhado para as comissões 

permanentes desta Casa. Dando continuidade, a Sra. Presidente solicitou ao Diretor 

Geral da Câmara Municipal, a leitura da Moção de aplausos e Congratulação nº 

03/2021. Em seguida, a Sra. Presidente solicitou ao Diretor Geral da Câmara 

Municipal, a leitura da conclusão dos pareceres do Procurador Legislativo desta 

Casa, que foram favoráveis à possibilidade de tramitação do Projeto de Lei n° 43; 

44; 45 e 46/2021. Dando continuidade, a Sra. Presidente colocou em segunda 

discussão o Projeto de Lei nº 40/2021 que “Acrescenta e altera estratégias que 
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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”. Posteriormente a Sra. 

Presidente colocou em segunda votação, sendo aprovado por 10 (dez) votos. Em 

seguida, a Sra. Presidente colocou em segunda discussão o 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”. Posteriormente a Sra. Presidente colocou 

em segunda votação, sendo aprovado por 10 (dez) votos. Dando continuidade, a Sra. 

Presidente pediu autorização ao plenário para apreciar em primeira e única discussão 

e votação o Projeto de Lei nº 43 e 44/2021. Após aprovação do Plenário, a Sra. 

Presidente colocou em primeira e única discussão o 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”, sendo concedido vista para o vereador: José 

Quirino de Alvarenga Neto. Em seguida, a Sra. Presidente colocou em primeira e 

única discussão o 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”.  Posteriormente a Sra. 

Presidente colocou em primeira e única votação, sendo provado por 09 (nove) votos 

e tendo 01 (um) voto contrário do vereador: José Quirino de Alvarenga Neto. Dando 

continuidade, a Sra. Presidente colocou em primeira discussão o 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”. 

Posteriormente a Sra. Presidente colocou em primeira votação, tendo dez (dez) votos 

favoráveis. Em seguida, a Sra. Presidente colocou em primeira discussão o 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”. Posteriormente a Sra. Presidente colocou em primeira votação, tendo dez 

(dez) votos favoráveis. Dando continuidade, a Sra. Presidente colocou em segunda 

discussão o 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”. Posteriormente a Sra. Presidente colocou em segunda 

votação, sendo aprovado por 10 (dez) votos. Em seguida, a Sra. Presidente colocou 

em discussão a Moção de aplausos e Congratulação nº 03/2021. Posteriormente a 
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Sra. Presidente colocou em votação, sendo aprovado por 10 (dez) votos. Dando 

continuidade, a Sra. Presidente solicitou ao Diretor Geral da Câmara Municipal, a 

leitura da Indicação n° 154 a 171/2021. Que após lidas, foram colocadas em 

discussão. Posteriormente a Sra. Presidente colocou em votação, sendo todas 

aprovadas por 10 (dez) votos. Nada mais havendo a se tratar, a Sra. Presidente 

agradeceu a presença de todos e às 20:30 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/MG, 13 de setembro de 2.021.  
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