Ata da décima terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Boa
Esperança – legislatura 2017/2020.
Realizou-se no dia oito de agosto de dois mil e dezessete, às dezoito
horas, a décima terceira 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 Delber que fizesse a prece inicial. Na
sequência foi encaminhado para estudo pelas Comissões Permanentes
da Casa o Projeto de Lei nº Projeto de Lei nº 77/2017, que institui
novo regime de adiantamento para custeio de despesas de pequeno
porte e de pronto pagamento e dá outras providências. Ato contínuo
foi dada a palavra ao Sr. Roberto Galucci, Líder Comunitário do
Bairro Nossa Senhora Aparecida. Este fez várias reivindicações,
dentre as quais, a possibilidade de pessoas aposentadas ocuparem a
parte de trás do ônibus circular, uma vez que o espaço destinado a eles
na parte da frente da roleta só possui 5 lugares e há ocasiões em que
estas vagas são em numero insuficiente. Outra reivindicação
apresentada foi que se fosse analisada a possibilidade de ampliar a
oferta de ensino na Escola Municipal Nestor Lacerda, pois nesta
instituição só oferece até o 4º ano, sendo que o ideal seria que tivesse
o ensino fundamental completo, até o 9º ano. O Vereador Sebastião
fez a leitura de um Ofício o qual trata do prolongamento do prazo
regimental para apresentação do Parecer da Comissão de Finanças e
Orçamento da Casa acerca das contas do Ex-Prefeito Jair. O Vereador
Dovik questionou à Assessoria Jurídica, na pessoa do Dr. Euribes
Tavares, se poderia ser apresentado um Parecer paralelo ao da
Comissão de Finanças e Orçamento, uma vez que este contratara um
auditor particular para tanto. Este respondeu que o Parecer a ser
avaliado pelo Plenário será aquele feito pela Comissão de Finanças e
Orçamento, mas que não há nada que impeça que ele contrate um
auditor para sanar suas dúvidas quanto a alguns aspectos, desde que
não seja com recursos da Casa e tendo bem claro que este Parecer não
faz parte da pauta a ser apreciada, apenas embasará seu voto. Em
seguida o Vereador Delber falou acerca dos 11 anos da Lei Maria da

Penha e da importância de se denunciar casos de abuso e violência
contra a mulher. Em seguida foi dada a palavra ao Prefeito Municipal,
Sr. Hideraldo Henrique Silva. Este salientou que a partir de janeiro do
próximo ano, o atendimento odontológico será feito no PSF local, e
não mais na Escola Municipal Nestor Lacerda, pois, da maneira que
estava sendo feito, o atendimento era ofertado somente aos alunos
daquela escola. Na ocasião, convidou a todos para a inauguração da
Casa Lar, que se dará nesta sexta-feira, dia 11. Salientou, ainda, que a
Administração Municipal terá de vender bens pertencentes ao seu
patrimônio para saldar a dívida com o IPREMBE. Disse, ainda, que
será realizado um concurso público para o provimento de vagas na
administração pública, sendo este um dos recursos que ajudará a
regularizar a situação do IPREMBE. Este disse que esteve em Brasília
recentemente e que cobrou a contra-partida do Governo Federal da
verba destinada à reforma da Praça Santa Cruz e da construção da
Praça do Santuário Bom Jesus pois até o momento somente a
Prefeitura Municipal vem custeando as obras, ao que dentro de 2 dias
terá uma resposta para este questionamento. A Assessoria Jurídica, na
pessoa do Dr. Euribes Tavares falou que os investimentos em ações
feitos em favor do IPREMBE não estão tendo o rendimento esperado
e pediu ao Prefeito Municipal que, quando houver uma reunião com a
administradora do Fundo de Gestão destes papéis, que faça um
convite aos membros desta Casa e a ele para que possam participar,
afim de ter suas dúvidas a este respeito sanadas. O Prefeito Hideraldo
comentou acerca da falta de água em nosso município e salientou o
fato de que, nos últimos 20 anos, não foram feitos investimentos em
captação de água. Salientou ainda, que na sua administração está
sendo construída uma estação de captação de água com financiamento
do BDMG. Dando continuidade o Presidente Vereador Divino José
Costa pediu ao Vereador Sebastião 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.
Em tempo: Não há transcrição de ata relativa à 2º turno, haja vista não
ter tido deliberação legislativa de qualquer propositura na Reunião
Ordinária. Nos termos presentes. Secretário Alvânio Pacelli
Figueiredo Junior.

