
Ata da décima primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal 

de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

  

Realizou-se no dia quinze de maio de dois mil e dezoito, às dez horas, 

a décima primeira 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 à 

Vereadora Luciana que fizesse a prece inicial. Dando continuidade foi 

colocada em votação a ata da 26ª Reunião ordinária, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura do Ofício nº 

151/2018 do Poder Executivo Municipal solicitando Reunião 

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

200/2018, que dispõe sobre doação de imóvel do patrimônio 

municipal ao estado de Minas Gerais para uso do Tribunal de Justiça, 

na forma que especifica a fim de construção do novo Fórum e da 

outras providências. Com o intuito de corrigir a redação o Vereador 

Delber sugeriu uma emenda modificativa substituindo-se a expressão 

‘‘Municipal’’ pela expressão ‘‘da Comarca’’; uma emenda 

modificativa do Art 1o,, passando para a seguinte forma correta : “Art 

1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer doação ao 

ESTADO DE MINAS GERAIS para uso do TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, de área com 5.705,00 

m2 (cinco mil e setecentos e cinco metros quadrados) conforme 

descrição deste artigo pertencente ao patrimônio público 

municipal,registrada sob a matricula 38.256,L-2, no Cartório de 

Registro desta Comarca ,a fim de construção do novo fórum d 

Comarca” e uma emenda modificativa no Artigo 10, na característica 

do imóvel acrescentando a expressão “propriedade de’’ e 

acrescentando–se a expressão ‘‘L2’’. Após discussão e posterior 

votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade juntamente 

com as emendas propostas. Ato contínuo o Presidente Vereador 

Divino José Costa pediu ao Vereador Alvânio 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. 


