
Ata da nona reunião extraordinária da Câmara Municipal de Boa 

Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

Realizou-se no dia dezessete de janeiro de dois mil e dezoito, às 

quinze horas, a nona reunião extraordinária 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 Alvânio que fizesse a prece inicial. Dando 

continuidade foram colocadas em votação as atas da 21ª Reunião 

Ordinária e da 8ª reunião extraordinária, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. Em seguida foi feita a leitura do Ofício nº 09/2018 do 

Poder Executivo Municipal solicitando Reunião Extraordinária. Na 

sequência foi feita a leitura do Projeto de Resolução nº 05/2018, que 

Dispõe sobre revisão anual dos subsídios dos Vereadores da 

Legislatura 2017/2020, conforme art. 5º, da Resolução nº 09, de 24 de 

novembro de 2015. Após discussão e posterior votação o Projeto de 

Lei foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi feita a leitura do 

Projeto de Lei nº 148/2018, que dispõe sobre o parcelamento de 

débitos do município de Boa Esperança (MG) com seu regime próprio 

de providência social – RPPS – Instituto de Previdência Municipal de 

Boa Esperança - IPREMBE. O Vereador Dovik salientou que, com a 

ajuda do Deputado Federal Diego Andrade junto ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, conseguiu inscrever 

Boa Esperança para ser um dos municípios a receber o serviço de 

banda larga gratuita. Salientou ainda que, com a iniciativa, o serviço 

de internet no município terá uma melhora significativa. O Vereador 

Justino deixou registrado que o fato dos Projetos de Lei de iniciativa 

do Legislativo Municipal não estão sendo enviados a esta Casa dentro 

do prazo regimental, motivo este pelo qual não ser possível analisar 

em prazo hábil os mesmos, a exemplo da Propositura em pauta. O 

Secretário de Governo, Alex Reis Silva, salientou que a data da 

reunião extraordinária proposta pelo Executivo Municipal seria outra 

mas que a Mesa desta Casa decidiu realizar a mesma nesta data, o que 

motivou o envio dos Projetos de Lei no prazo em questão. Após 

discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por 



unanimidade. Ato contínuo foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 

149/2018, 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. Em seguida 

foi encaminhado para estudo pelas Comissões Permanentes da Casa o 

Projeto de Lei nº 150/2018, que autoriza o município de Boa 

Esperança a outorgar a terceiros, sob licitação, concessão de serviço 

público precedido de obra pública, no espaço denominado “Prainha do 

Seleiro” e dá outras providências. Dando continuidade foi feita a 

leitura do Projeto de Lei nº 151/2018, que dispõe sobre revisão anual 

dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, da administração 

2017/2020, conforme art. 4º, da Lei Municipal nº 4387, de 26 de 

novembro de 2015. Após discussão e posterior votação o Projeto de 

Lei foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi feita a leitura do 

Projeto de Lei nº 152/2018, que dispõe sobre revisão anual dos 

Secretários Municipais, administração 2017/2020, conforme art. 2º, da 

Lei Municipal nº 4388, de 26 de novembro de 2015. Após discussão e 

posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 153/2018, 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. Na sequência o Presidente Vereador 

Divino José Costa pediu ao Vereador Dovik 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. 


