
CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA 
 

5ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 04/04/2022 

 

EXPEDIENTE 

 

Leitura e votação da ata da reunião anterior. 

 

Leitura do Parecer Prévio do TCEMG sobre as contas do município de Borda da 

Mata-MG do Exercício de 2020, Processo n° 1104671. 

 

Leitura do Projeto de Resolução n° 05/2022 que “Altera a Resolução n° 01/2020 

– Regimento Interno – e dá outras providências”; e Projeto de Resolução n° 

06/2022 que “Altera a Resolução n° 01/2020 – Regimento Interno – e dá outras 

providências”. 

 

Leitura do Projeto de Lei n° 26/2022 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir 

Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente e dá outras providências”;  

 

Projeto de Lei n° 27/2022 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito 

Adicional Suplementar ao Orçamento vigente e dá outras providências”; 

 

Projeto de Lei n° 28/2022 que “Altera o anexo I da Lei Municipal nº. 2.289 de 20 

de outubro de 2021 que autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros, 

contribuições e dá outras providencias;  

 

Projeto de Lei n° 29/2022 que “Altera a Lei nº 1383/2004 (Plano Diretor) e dá 

outras providências”; 

 

Projeto de Lei n° 30/2022 que “Institui o Programa "IPTU Social" e autoriza o 

Poder Executivo a conceder isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU) e dá outras providências”; e 

 

Projeto de Lei n° 31/2022 que “Autoriza o Município de Borda da Mata (MG) a 

realizar a doação de ovos de Páscoa para os alunos da rede pública municipal. 

 

Leitura do Requerimento n° 01/2022 que “Solicita que o Prefeito Municipal 

envie informações a esta Casa acerca da ausência de regulamentação da Lei 

Orgânica Municipal no tocante à insalubridade e à periculosidade dos servidores 

públicos”. 

 

 

TRIBUNA 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA 
 

ORDEM DO DIA 

 

Discussão e votação do Projeto de Lei n° 25/2022 que “Disciplina as atividades 

industriais, de comércio ou prestação de serviços desenvolvidas no município de 

Borda da Mata que dependem ou estão isentas para o seu funcionamento, da 

Licença de Localização e Funcionamento, institui o alvará de funcionamento 

provisório e dá outras providências”. 

 

Discussão e votação do Requerimento n° 01/2022 que “Solicita que o Prefeito 

Municipal envie informações a esta Casa acerca da ausência de regulamentação 

da Lei Orgânica Municipal no tocante à insalubridade e à periculosidade dos 

servidores públicos”. 

 

Discussão e votação da Indicação n° 15 a 21/2022. 

 


