
Ata da primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Boa 

Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

Realizou-se no dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e dezessete, às dez 

horas, a primeira 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. 

Ato contínuo o Presidente Vereador Divino José Costa pediu ao Vereador 

Alvânio que fizesse a prece inicial. Dando continuidade foi feita a leitura 

dos Ofícios nº 17, 18, 20, 21 e 24/2017, do Poder Executivo Municipal 

solicitando convocação de reunião extraordinária. O Presidente Vereador 

Divino José Costa salientou que o Prefeito Municipal Hideraldo Henrique 

Silva gostaria de estar presente nesta reunião extraordinária, mas o mesmo 

não foi possível pois estava em um compromisso no qual iria assinar um 

convênio para a construção da nova Estação de Tratamento de Água                                                                                                                    

(ETA) do município. O Vereador Dovik salientou que os líderes políticos 

estaduais e federais que queiram visitar e ajudar o município serão sempre 

bem-vindos e bem recebidos nesta esta Casa Legislativa, e que os demais 

Vereadores terão sempre seu apoio e ajuda nas questões que se impuserem 

na presente Legislatura. O Vereador Justino salientou que os recursos para 

a implantação da ETA vai resolver um problema que aflige o município há 

tempos e que independentemente de filiações partidários o que importa 

nesse momento é o benefício que trará à população. Na sequência foi 

colocada em votação a ata da Sessão Solene dos Vereadores, Prefeito e 

Vice-Prefeito Municipais, a qual foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida foi encaminhado para estudo pelas Comissões Permanentes da 

Casa o Projeto de Lei nº 01/2017, que dispõe sobre a criação de cargos 

públicos e vagas para composição das estruturas administrativas do 

Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul de Minas Gerais – 

CISAB SUL e da Agência de Regulação Intermunicipal do Sul de Minas 

Gerais – ARISSMIG e dá outras providências. Da mesma maneira também 

foi encaminhado para estudo pelas Comissões Permanentes da Casa o 

Projeto de Lei nº 02/2017, que dispõe sobre a reestruturação administrativa 



da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, revoga as Leis Municipais nºs 

3413, de 01/07/2009 e 3443, de 13/11/2009 e contém outras providências. 

Ato contínuo foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 03/2017, que concede 

reajuste salarial geral anual aos servidores municipais da administração 

direta e das autarquias SAAE e IPREMBE 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 04/2017, 

que dispõe sobre reajuste dos vencimentos dos servidores do Poder 

Legislativo Municipal. Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei 

foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento foi feita a leitura do 

Projeto de Lei nº 05/2017, que Revoga os arts. 53 e 54 e o inciso III, do art. 

59, da Lei Municipal nº 3090, de 29/12/2005, que institui o Código 

Tributário do Município de Boa Esperança e dá outras providências e dá 

outras providências. A Assessoria Jurídica, na pessoa do Dr. Euribes 

Tavares, salientou que o presente Projeto de Lei visa extirpar a prática de 

manusear valores em espécie no prédio da Prefeitura Municipal. Com o 

intuito de corrigir e adequar a redação o Vereador Dovik sugeriu uma 

emenda modificativa na titulação, suprimindo-se a expressão: 

“”Complementar”; emenda modificativa na ementa, passando para a 

seguinte forma correta: “Altera os arts. 53, 54 e 59, revoga o inciso III, do 

art. 59, da Lei Municipal nº 3090, de 29/12/2005, que institui o Código 

Tributário do Município de Boa Esperança e dá outras providências.”; 

emenda modificativa no Art. 1º, passando para a seguinte forma correta: 

“Art. 1º - Ficam alterados os arts. 53 e 54, e revogado o inciso III, do art. 

59, da Lei Municipal nº 3090, de 29/12/2005, que institui o Código 

Tributário do Município de Boa Esperança e dá outras providências, 

passando os mesmo à seguinte forma e redação: “Art. 53 - I – por 

procedimento amigável; II – mediante ação executiva. Art. 54 – Após o 

término do prazo para o pagamento avençado em procedimento amigável, 

em não sendo realizado, proceder-se-á a inscrição do débito como dívida 

ativa, e conseqüentes procedimentos de cobrança. Art. 59 - O pagamento 

poderá ser efetuado por qualquer das seguintes formas, sempre através de 

boleto bancário: I – moeda corrente do país; II – cheque; III – revogado.”” 

e emenda modificativa no Art. 2º, passando para a seguinte forma correta: 

“Art. 2º - Os dispositivos alterados por esta Lei, ficam remetidos à Lei 

Municipal Lei nº 3090, de 29/12/2005, permanecendo inalterados os seus 

demais dispositivos.”. Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei 



foi aprovado por unanimidade juntamente com as emendas propostas.  Em 

seguida o Presidente Sebastião pediu à Vereadora Luciana 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. 


