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Decima quarta Reunião Extraordinária da segunda sessão legislativa. Aos vinte e 

cinco dias do mês de novembro 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, Jefferson Luiz Oliveira Rosa, Jorge Pereira Filho, 

José Quirino de Alvarenga Neto, Joseli Maria Brandão, Juarez Floriano de Sá, e 

Thiago Jose da Rosa Almeida. Estiveram ausentes os vereadores: Luiz Carlos da 

Silva e Tatiana Pires Pereira Cobra, ambos por motivo de saúde. 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 08 (oito) votos. Em seguida, 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 74/2022; Projeto de Lei 

Complementar n° 09/2022; e Projeto de Resolução n° 12/2022. Dando continuidade, 

o Sr. Presidente colocou em discussão a Emenda Modificativa nº 01 ao Projeto de 

Lei Complementar n° 09/2022 que “Altera os requisitos para provimento do cargo 

de fiscal municipal ambiental criado pela Lei Complementar n° 09/2020. 

Posteriormente o Sr. Presidente colocou em votação, sendo aprovada por 08 (oito) 

votos. Em seguida, o Sr. Presidente pediu autorização ao plenário para apreciar em 

primeira e única discussão e votação o Projeto de Lei nº 74/2022; e Projeto de Lei 

Complementar n° 09/2022. Após aprovação do Plenário, o Sr. Presidente colocou 

em primeira e única discussão o Projeto de Lei Complementar n° 09/2022 que 

“Altera os requisitos para provimento do cargo de fiscal municipal ambiental criado 

pela Lei Complementar n° 09/2020”. Posteriormente o Sr. Presidente colocou em 

primeira e única votação, sendo aprovado por 08 (oito) votos. Dando continuidade, o 

Sr. Presidente colocou em primeira e única discussão o Projeto de Lei n° 74/2022 

que “Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras 

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

sendo aprovado por 08 (oito) votos. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em 

discussão o Projeto de Resolução n° 12/2022 que “Altera a Resolução nº 16/2012 e 

dá outras providências”. Posteriormente o Sr. Presidente colocou em votação, sendo 
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aprovado por 07 (votos) votos e tendo 01 (um) voto contrário do vereador Sr. José 

Quirino de Alvarenga Neto. Dando continuidade, o Sr. Presidente solicitou ao 

Diretor Geral da Câmara Municipal, a leitura da ementa 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 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”. Que após lidos, foram 

encaminhados para as Comissões Permanentes desta Casa. Nada mais havendo a se 

tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e às 19:45 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, 25 de 

novembro de 2.022.  
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