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Terceira Reunião Ordinária da primeira sessão legislativa. Aos dezessete dias do 

mês de março de dois mil e dezessete, reuniu-se em reunião ordinária no plenário da 

Câmara Municipal, localizada na Av: Wilson Megale n° 790, 3º piso do Terminal 

Rodoviário, às 20:00 horas, a edilidade de Borda da Mata, com a presença dos 

seguintes vereadores e vereadoras: Benedito Delfino de Mira, Claudia Alfano 

Flauzino, Jair Antônio de Alvarenga, João Roberto Pereira, Jorge Pereira Filho, Luiz 

Antônio Cardoso Arruda, Luiz Carlos da Silva, Luiz Carlos Pinheiro, Marcela Mary 

dos Santos Monteiro, Moacir Donizete de Carvalho e Waldir Gomes Bonifácio. Em 

nome de Deus e do povo de Borda da Mata, 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 10 (dez) votos. Dando 

continuidade o Sr. Presidente solicitou a leitura das indicações n° 48; 49; 50; 51; 52; 

53; 54; 55 e 56/2017. Em seguida o Sr. Presidente solicitou ao Diretor Geral da 

Câmara Municipal a leitura do Requerimento n° 02/2017 “Que seja encaminhado a 

esta Casa Legislativa informações sobre o gastos mensal com asilo de Borda da 

Mata” de autoria do vereador Moacir Donizete de Carvalho, Requerimento n° 

03/2017 “Que seja encaminhado a esta Casa Legislativa a relação dos nomes dos 

servidores em cargos em comissão de livre nomeação/exoneração e contratados, 

contendo data de nomeação, contratação, vencimentos, bem como a relação dos 

servidores que exercem funções gratificadas, com a identificação dos locais e 

horários de trabalho” e Requerimento n° 04/2017 Que seja encaminhado a esta Casa 

Legislativa qual o valor da diária do Prefeito, Vice- Prefeito, Secretários, Diretores e 

Servidores ambos de autoria da vereadora Marcela Mary dos Santos Monteiro. 

Dando continuidade o Sr. Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei n° 03/2017 

que  “Altera a Lei Municipal nº 1917/2016  e dá outras providências”, Projeto de Lei 

n° 04/2017 que “Dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da 

Prefeitura Municipal de Borda da Mata e dá outras providências”,  Projeto de Lei n° 

05/2017 que “Dispõe sobre fixação de percentual a ser pago para a função 

gratificada – Membro da Comissão Permanente de Licitação – CPL, Pregoeiro ou 

equipe de Apoio no âmbito da Câmara Municipal de Borda da Mata e dá outras 

providências” e Projeto de Lei n° 06/2017 que “Dá nome à via pública que 

menciona e dá outras providências”, que após lidos foram encaminhados para as 

comissões permanentes desta casa. Dando continuidade o Sr. Presidente concedeu o 

uso da palavra para o vereador Luiz Carlos da Silva e para a vereadora Claudia 

Alfano Flauzino que esclareceram assuntos de interesse público. Em seguida o Sr. 

Presidente colocou em discussão e votação as indicações n° 48; 49; 50; 51; 52; 53; 
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54; 55 e 56/2017, todas aprovadas por 10 (dez) votos. Dando continuidade o Sr. 

Presidente colocou em discussão e votação Requerimento n° 02; 03 e 04/2017, 

sendo todos aprovado por 10 (dez) votos. Em seguida o Sr. Presidente concedeu o 

uso da Tribuna livre para o Sr. José Epaminondas que salientou sobre o veto à 

proposição 42/2016 que “Altera o § 1° do artigo 56 da Lei n° 1609/2010 que dispõe 

sobre o enquadramento dos servidores efetivos de nível superior”. Dando 

continuidade o Sr. Presidente concedeu  vista para a vereadora Claudia Alfano 

Flauzino no veto à proposição 42/2016 que “Altera o § 1° do artigo 56 da Lei n° 

1609/2010 que dispõe sobre o enquadramento dos servidores efetivos de nível 

superior”. Nada mais havendo a se tratar o Sr. Presidente agradeceu a presença de 

todos e às 21:30 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, 17 de março de 2.017. 
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