
Ata da décima terceira reunião extraordinária da Câmara Municipal de 

Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

  

Realizou-se no dia quatorze de agosto de dois mil e dezoito, às 

quatorze  horas, a décima terceira 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 Vailton que fizesse a prece 

inicial. Dando continuidade foi feita a leitura do Ofício nº 433/2018 

do Poder Executivo Municipal solicitando Reunião Extraordinária. 

Em seguida foi feita a leitura da Resposta á Indicação de no 100/2018, 

referente à seção de Servidor da Delegacia Seccional de Segurança 

Pública, informando que no respectivo órgão atualmente já existem 4 

servidoras Públicas Municipais que desempenham suas atividades no 

local sendo duas agentes de serviço administrativo, uma agente de 

serviços gerais e uma agente de serviços Públicos. Ato Contínuo o 

Vereador Vailton fez a leitura do Parecer Conjunto das Comissões 

Permanentes da Casa sobre o Projeto de Lei no 23//2018 e 232/2018, 

que estabelecem alteração do limite de autorização, na LOA e LDO, 

respectivamente, para abertura de créditos adicionais suplementares 

nas duas peças normativas. Após discussão e posterior votação os 

referidos Projetos de Lei foram aprovados por unanimidade 

juntamente com as emendas propostas. Em seguida o Vereador Justino 

informou que a presença dos proprietários das empresas de moto taxi 

se deve ao convite que foi feito à Secretaria Municipal de Obras, Sra. 

Eliana Reis, para prestar esclarecimentos sobre a faixa azul na rua 

Osvaldo Cruz, mas a mesma não pôde comparecer devido a problemas 

de saúde na família, e então será formalmente convocada por 

Requerimento para comparecer à próxima reunião. O vereador Delber 

indagou se esse Requerimento não poderia ser votado já nesta 

Reunião, e em resposta a Assessoria Jurídica na pessoa do Dr. Euribes 

Tavares salientou que a possibilidade tem que ser avaliada pelo pleno, 

o qual deve ser questionado se será incluído ou não na pauta de 

votação de hoje. Consultados os membros da Casa estes concordaram 

em colocar na pauta da presente reunião o Requerimento nº 06/2018. 



Após, o Vereador Dovik agradeceu em nome do Prefeito sobre a 

reunião das Comissões Permanentes da Casa que se reuniram 

rapidamente para o Projeto de Lei na presente Reunião Extraordinária. 

Dada a palavra, o Prefeito Municipal, Sr. Hideraldo Henrique Silva, 

afirmou que não tem conhecimento total de causa pra falar sobre o 

assunto até o momento e convida aos proprietários das empresas 

presentes para se reunirem em um outro momento junto da Secretária 

de Obras para que possam resolver o problema. Logo, aproveitou a 

oportunidade para falar sobre o ocorrido na empresa de sua família, a 

HEMA, e agradeceu a manifestação de apoio dos que estiveram 

presentes no lançamento da candidatura do seu irmão Marcus Vinicius 

a Deputado Estadual. Assegurou que tudo isso vai passar e que vai 

continuar trabalhando respeitando Ministério Público e a Justiça e que 

pessoas de má fé usaram da inocência desses órgãos para prejudicar 

pessoas de bem como a sua família. Salientou, ainda, sobre a 

necessidade do aumento de dez aos quinze por cento no orçamento 

devido à falha nos repasses da parte do Governo do Estado de Minas 

aos municípios, chegando esta divida à cifra de 12 milhões de reais. A 

Assessoria Jurídica, na pessoa do Dr. Euribes Tavares, disse que 

sendo o ato classificado como apropriação indébita e caracterizado 

como uma ação criminosa sugeriu que o Município deveria entrar com 

uma ação de interdição contra o Estado. O Prefeito Municipal disse 

que já foram tomadas essas atitudes e que no dia 21 de Agosto os 

Prefeitos da região irão se reunir em Belo Horizonte promovendo uma 

carreata e será feito uma paralisação para chamar a atenção do 

governo. Salientou, ainda, que a empresa vencedora da licitação 

pública para fornecer serviço de varrição, capina e limpeza de bueiros 

e meio-fio já começou suas atividades no município, sendo que todos 

os servidores envolvidos são de nosso município. Presente à reunião a 

Sra. Elisabete Azara fez queixas acerca de situações envolvendo 

funcionários da APAE, ao que o Prefeito Municipal salientou ser esta 

uma entidade não filantrópica e que não é administrada pelo 

município e que estas questões devem ser resolvidas naquela entidade.  

Em ato seguinte, foi colocado em votação o Requerimento de no 

06/2018, o qual foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo o 

Presidente Vereador Divino José Costa 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. 


