Ata da décima primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de
Boa Esperança – legislatura 2017/2020.
Realizou-se no dia onze de julho de dois mil e dezessete, às dezoito
horas, a décima 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 Donizete 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. Em seguida foram
colocadas em votação as atas da 8ª reunião ordinária e da 3ª reunião
extraordinária as quais foram aprovadas por unanimidade. O Vereador
Delber salientou que a entidade ANOC havia ganhado um Projeto
para a construção de sua sede mas que o Engenheiro responsável não
entregou o mesmo, não sendo possível, assim, entregar o referido
documento para o SOS. Dando continuidade foi feita a leitura do
Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2017, que concede a Comenda
Legislativa “Vereador Manoel Inácio Miranda” à Digníssima Srª.
Adriana Cristina Rosa Costa Miranda, Servidora Pública Municipal.
Tendo por escrutinadores os Vereadores Dovik e Vailton o Projeto de
Decreto Legislativo foi aprovado por unanimidade. Na sequência o
Presidente Vereador Divino José Costa encaminhou para estudo pelas
Comissões Permanentes da Casa o Projeto de Lei nº 63/2017, que
dispõe sobre isenção de IPTU e taxas tributárias a imóveis tombados pelo
Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Boa Esperança/MG. Ato
contínuo foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 64/2017, que dispõe
sobre instituição do “Dia Municipal do ciclista”, no âmbito de Boa
Esperança/MG. 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 65/2017,
que autoriza o município de Boa Esperança a outorgar a terceiros,
concessão de uso de bem público, do espaço conhecido como Prainha do
Bicano e dá outras providências. O Vereador Dovik listou uma série de

obras que a Prefeitura Municipal vem realizando e que tiveram início
nas semanas que passaram, dentre elas a revitalização da Praça Santa
Cruz e as obras na Avenida João Júlio de Faria. O Vereador Luiz
salientou que esteve, juntamente da Vereadora Luciana, na

Superintendência Regional de Ensino de Varginha para receber
equipamentos de informática destinados às escolas municipais do
município. O Vereador Delber salientou que vem lutando por um
tratamento digno aos que necessitassem de atendimento em nossa
cidade, apesar das dificuldades que vem encontrando. Salientou ainda,
que a mudança da escala dos médicos plantonistas não trouxe
nenhuma melhoria nesse sentido e fez um apelo ao Secretário de
Saúde Municipal para que providenciasse um aparelho respirador para
o Pronto Atendimento Municipal, pois este aparelho é de grande
importância em muitos atendimentos que ali são realizados. Dando
continuidade o Presidente Vereador Divino José Costa pediu ao
Vereador Delber 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 primeira reunião ordinária da
Câmara Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020.
Realizou-se no dia doze de junho de dois mil e dezessete, às dezoito
horas, a segunda sessão da décima 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 Donizete 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
64/2017, que dispõe sobre instituição do “Dia Municipal do ciclista”,
no âmbito de Boa Esperança/MG. Após discussão e posterior votação
o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Em seguida o
Presidente Vereador Divino José Costa pediu ao Vereador Delber 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.

