Ata da décima nona reunião ordinária da Câmara Municipal de Boa
Esperança – legislatura 2017/2020.
Realizou-se no dia catorze de novembro de dois mil e dezessete, às
dezoito horas, a décima nona reunião ordinária da Câmara Municipal
de Boa Esperança, após verificação do quorum, estando presentes
todos os Vereadores: Divino José Costa, Willer José de Araújo,
Alvânio Pacelli Figueiredo Junior, Antônio Donizeti da Cunha,
Antonio Justino Neto, Delber Augusto de Araújo, Luciana Cândida
Paulo, Ludwig Von Klaus Dovik Gischewski, Luiz Valentino
Pimenta, Marcelino Batista Silva, Robson Ramon Resende, Sebastião
Monteiro e Vailton de Amaral. Em seguida o Presidente Vereador
Divino José Costa pediu ao Vereador Sebastião que fizesse a prece
inicial. Na sequência foi feita a leitura da Indicação nº 64, de autoria
do Vereador Antonio Donizetti, a qual solicita que sejam
determinadas medidas administrativas junto à Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos, no sentido de se avaliar e proceder
instalação de quebra molas, nas Ruas Honorato Rodrigues e Rua
Maria Tereza Lara, ambas na Vila do Tôco. Ato contínuo foi feita a
leitura da Moção nº 04/2017, que consigna reconhecimento e
aplausos, à Escola Estadual Dr. Joaquim Vilela. Após discussão e
posterior votação a Moção foi aprovada por unânimidade. Em seguida
foi feita a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2017, que
concede o Título de Cidadão Honorário ao Sr. Lazaro Pereira de
Aparecida. Tendo por escrutinadores os Vereadores Sebastião e
Marcelino o Projeto de Decreto Legislativo foi aprovado por
unanimidade. Dando continuidade foi feita a leitura do Projeto de Lei
nº 132/2017, que dispõe sobre proibição de corte no fornecimento de
água aos usuários do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Boa Esperança/MG, em datas e horários determinados, e aos imóveis
particulares, ocupados pelo município para finalidades essenciais, e dá
outras providências. O Vereador Delber disse ter tido o interesse da
iniciativa do Projeto de Lei pelo fato de o fornecimento de um Posto
de Saúde ter tido seu fornecimento de água cortado, impossibilitando,
assim, seu funcionamento. Após discussão e posterior votação o

Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi
encaminhado para estudo pelas Comissões Permanentes da Casa o
Projeto de Lei nº 133/2017, que dispõe sobre a apuração do valor
mínimo da mão de obra aplicada na construção civil, para efeito do
cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN. Em
seguida foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 134/2017, que dispõe sobre
abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente da
Câmara Municipal. Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei
foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade foi encaminhado para
estudo pelas Comissões Permanentes da Casa o Projeto de Lei nº

135/2017, que dispõe sobre a regulamentação do uso do maquinário
público do município de Boa Esperança – MG para fins de prestação
de serviço a particulares e revoga as Leis 4009, de 31/10/2013, e
4139, de 30/06/2014 e dá providências. Na sequência foi feita a leitura
do Projeto de Lei nº 136/2017, que dispõe sobre denominação de via
pública urbana e dá outras providências. Após discussão e posterior
votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Dando
continuidade o Vereador Sebastião fez a leitura do Parecer Conjunto
das Comissões Permanentes da Casa sobre o Projeto de Lei nº
123/2017, que altera a legislação tributária municipal. Após discussão
e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade
juntamente com as emendas proposta. Ato contínuo foi dada a palavra
ao Sr. José do Nascimento Elias, proprietário de um estabelecimento
comercial na Serra da Boa Esperança. Este salientou ter tido a idéia de
uma Parceria Público-Privada afim de se pavimentar um trecho da
Serra da Boa Esperança. Disse ainda que nesta iniciativa os moradores
e proprietários da Serra cederiam a mão-de-obra e o material de
construção, enquanto que a Prefeitura se dispôs a ceder o maquinário
necessário. Em seguida foi dada a palavra ao Sr. Diogo Alves Cunha,
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos. Este salientou que
a iniciativa dos moradores e proprietários da Serra é de interesse do
Poder Executivo pois, dessa maneira, o município atende a uma
demanda da comunidade sem necessariamente dispor de recursos,
respeitando assim, o princípio da isonomia. Salientou, ainda, que o
Projeto de Lei que trata do uso do maquinário – o qual foi colocado

em estudo pelas Comissões Permanentes da Casa nesta sessão – dá ao
Poder Executivo o respaldo necessário para colaborar com os
moradores daquela comunidade com os equipamentos e máquinas
necessários para tal. O Vereador Alvânio disse que o fato do rojeto de
Lei estar em estudo não impede o início dos trabalhos na Serra e que,
fora alguma posterior emenda no corpo da propositura, esta será
aprovada dada a natureza da matéria que faz referencia e aos
benefícios que este trará ao nosso município. Na sequência o Vereador
Presidente Divino José Costa pediu ao Vereador Marcelino que
fizesse a oração final. Nada mais havendo a tratar na reunião, foi a
mesma encerrada pelo Presidente que pediu a mim, Vereador Alvânio
Pacelli Figueiredo Junior, Secretário, para lavrar a presente ata que,
dada conforme, será assinada por todos os Vereadores presentes.
Ata da segunda sessão da décima nona reunião ordinária da Câmara
Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020.
Realizou-se no dia catorze de novembro de dois mil e dezessete, às
vinte horas, a segunda sessão da décima nona reunião ordinária da
Câmara Municipal de Boa Esperança, após verificação do quorum,
estando presentes todos os Vereadores: Divino José Costa, Willer José
de Araújo, Alvânio Pacelli Figueiredo Junior, Antônio Donizeti da
Cunha, Antonio Justino Neto, Delber Augusto de Araújo, Luciana
Cândida Paula, Ludwig Von Klaus Dovik Gischewski, Luiz Valentino
Pimenta, Marcelino Batista Silva, Robson Ramon Resende, Sebastião
Monteiro e Vailton de Amaral. Em seguida o Presidente Vereador
Divino José Costa pediu ao Vereador Sebastião que fizesse a prece
inicial. Dando continuidade foi feita a leitura do Projeto de Lei nº
132/2017, que dispõe sobre proibição de corte no fornecimento de
água aos usuários do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Boa Esperança/MG, em datas e horários determinados, e aos imóveis
particulares, ocupados pelo município para finalidades essenciais, e dá
outras providências. Após discussão e posterior votação o Projeto de
Lei foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi feita a leitura do
Projeto de Lei nº 134/2017, que dispõe sobre abertura de Crédito
Adicional Suplementar no orçamento vigente da Câmara Municipal.
Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por
unanimidade. Dando continuidade foi feita a leitura do Projeto de Lei nº

136/2017, que dispõe sobre denominação de via pública urbana e dá

outras providências. Após discussão e posterior votação o Projeto de
Lei foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade o Vereador
Sebastião fez a leitura do Parecer Conjunto das Comissões
Permanentes da Casa sobre o Projeto de Lei nº 123/2017, que altera a
legislação tributária municipal. Após discussão e posterior votação o
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade juntamente com as
emenda proposta. Ato contínuo o Vereador Presidente Divino José
Costa pediu ao Vereador Marcelino que fizesse a oração final. Nada
mais havendo a tratar na sessão, foi a mesma encerrada pelo
Presidente que pediu a mim, Vereador Alvânio Pacelli Figueiredo
Junior, Secretário, para lavrar a presente ata que, dada conforme, será
assinada por todos os Vereadores presentes.

