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Décima primeira Reunião Extraordinária da quarta sessão legislativa. Aos trinta dias 

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

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

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

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

editada pela Ilma Sra. Presidente da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG, 

reuniu-se em reunião extraordinária de forma remota (whatsapp), às 19:00 horas, a 

edilidade de Borda da Mata/MG, 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, Marcela Mary dos Santos Monteiro, Moacir Donizete de 

Carvalho e Waldir Gomes Bonifácio. Esteve ausente o vereador: Luiz Carlos 

Pinheiro. Em nome de Deus e do povo de Borda da Mata/MG, a Sra. Presidente 

Claudia Alfano Flauzino 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 09 

(nove) votos. Dando continuidade, a Sra. Presidente solicitou ao Diretor Geral da 

Câmara Municipal a leitura da ata da reunião do dia 23 de novembro de 2.020, que 

lida colocada em discussão e votação, foi aprovada por 09 (nove) votos. Em seguida, 

a Sra. Presidente colocou em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 

03/2020 que “Altera a lei nº. 1.373/2003, que instituiu o CTM – Código Tributário 

Municipal, atendendo a mudança na Lei Federal LC nº. 116/2003, alteradas pelas 

LC nº. 157/2016 e lc nº. 175/2020 e, dá outras providências”. Posteriormente a Sra. 

Presidente colocou em primeira votação, tendo 09 (nove) votos favoráveis. Dando 

continuidade, a Sra. Presidente colocou em primeira discussão Projeto de Lei n° 

37/2020 que “Dispõe sobre a criação da Semana de incentivo ao uso de bicicletas e 

respeito aos ciclistas do município de Borda da Mata e dá outras providências”. 

Posteriormente a Sra. Presidente colocou em primeira votação, tendo 09 (nove) 

votos favoráveis. Em seguida, a Sra. Presidente colocou em segunda discussão o 

Projeto de Lei n° 34/2020 que “Altera os Anexos integrantes da Lei Municipal nº. 

2.224/2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021) que dispõe sobre as diretrizes 

para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2021, e dá outras providências”. 

Posteriormente a Sra. Presidente colocou em segunda votação, sendo aprovado por 

09 (nove) votos. Dando continuidade, a Sra. Presidente solicitou a leitura do parecer 

do Procurador Legislativo, referente ao Projeto de Lei n° 35/2020. Em seguida, a 

Sra. Presidente colocou em segunda discussão o Projeto de Lei n° 35/2020 que 

“Altera o Anexo I da Lei Municipal nº. 2.182/2019, para alterar a previsão de 

transferência dos valores a título de subvenção, auxílios financeiros e contribuições 
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do exercício de 2020 e dá outras providências”. Posteriormente a Sra. Presidente 

colocou em segunda votação, sendo rejeitado por 05 (cinco) abstenções, dos 

vereadores: Jair Antônio de Alvarenga, Jorge Pereira Filho, Marcela Mary dos 

Santos Monteiro, Moacir Donizete de Carvalho e Waldir Gomes Bonifácio; e tendo 

04 (quatro) votos favoráveis dos vereadores: Benedito Delfino de Mira, João 

Roberto Pereira, Luiz Antônio Cardoso Arruda e Luiz Carlos da Silva. Dando 

continuidade, a Sra. Presidente concedeu vista no Projeto de Lei n° 36/2020 que 

“Estima receita e fixa despesa do Município de Borda da Mata/MG para o exercício 

financeiro de 2021”, para a vereadora: Marcela Mary dos Santos Monteiro. Em 

seguida, a Sra. Presidente colocou em segunda discussão o Projeto de Lei n° 

38/2020 que “Autoriza Suplementação de Dotação Orçamentária do Orçamento 

Municipal vigente, Lei nº. 2.186/2019 e dá outras providências”. Posteriormente a 

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

Dando continuidade, a Sra. Presidente colocou em segunda discussão o Projeto de 

Lei n° 39/2020 que “Autoriza Suplementação de Dotação Orçamentária no 

Orçamento Municipal vigente, Lei nº. 2.186/2019 e dá outras providências”. 

Posteriormente a Sra. Presidente colocou em segunda votação, sendo aprovado por 

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

Projeto de Resolução n° 001/2020 que “Dispõe sobre o regimento interno da 

Câmara Municipal de Borda da Mata-MG”. Posteriormente a Sra. Presidente 

colocou em segunda votação, sendo aprovado por 09 (nove) 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, 30 de 

novembro de 2.020.  

 

 

Ruberley José da Silva Júnior 

Diretor Geral da Câmara Municipal 

 

 

Cláudia Alfano Flauzino  

Presidente  

 

 

Jair Antônio de Alvarenga 

Vice-Presidente 
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João Roberto Pereira 

Secretário 


