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SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA-LEGISLATURA 2017/2020  

 

 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA  

 

 

 Assinatura da lista de presença 

 

 Verificação do quorum 

 

 Apreciação da ata da 6ª Reunião Ordinária. 

 

 

 

E X P E D I E N T E  
 

 

 Leitura do Expediente. 

 

 Apresentação das correspondências recebidas. 

 

 Apresentação da Indicação nº 40/2017. 

 

 Apresentação do Projeto de Lei nº 40/2017, que estabelece normas de 

proteção do patrimônio histórico e cultural do município de Boa Esperança, 

reestrutura o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, cria 

fundo, revoga a Lei Municipal nº 3460, de 11/12/12009 e 4488 de 

19/06/2016 e dá outras providências. 

 

 Apresentação do Projeto de Lei nº 41/2017, que autoriza permuta de 

imóveis do patrimônio público municipal, por imóvel particular em nome de 

Mitra Diocesana da Campanha, e dá outras providências. 

 

 Apresentação do Projeto de Lei nº 42/2017, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Suplementar. 
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 Apresentação do Projeto de Lei nº 43/2017, que dispõe sobre a instituição 

do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, no município de Boa Esperança 

MG, com a finalidade de fixar normas e procedimentos de inspeção e 

fiscalização sanitária em estabelecimentos, cuja atividade seja a produção de 

produtos de origem animal, e dá outras providências. 

 

 Apresentação do Projeto de Lei nº 44/2017, que autoriza o Poder Executivo 

Municipal criar cargo, estabelecendo a respectiva jornada de trabalho, o 

respectivo vencimento, definindo atribuições e dá outras providências. 

 

 Apresentação do Projeto de Lei nº 45/2017, que Altera Lei Municipal nº 

4570, de 10/03/2017, que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa da 

Prefeitura Municipal de Boa Esperança, revoga a Lei Municipal nº 4558, de 

30/01/2017 e dá outras providências. 

 

 Apresentação do Projeto de Lei nº 46/2017, que autoriza assinatura de 

convênio de cooperação técnica e financeira entre o município de Boa 

Esperança e o município de Santa da Vargem, visando à manutenção de 

estradas. 
 

 

 ORDEM  DO  DIA  

 

 Cessão da palavra ao Sr. João Paulo Damasceno Silva, Conselheiro do 

Conselho Tutelar de Boa Esperança. 

 

 Cessão da palavra ao Líder do Governo, Vereador Ludwig Von Klaus 

Dovik Gischewski.  


