
Ata da décima sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Boa 

Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

Realizou-se no dia dezenove de setembro de dois mil e 

dezessete, às dezoito horas, a décima sexta 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 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 Alvânio Pacelli Figueiredo 

Junior que fizesse a prece inicial. Na sequência foi colocada em 

votação a ata da 14ª reunião ordinária, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Dando Continuidade foi feita a leitura das 

correspondências recebidas. Ato contínuo foi feita a leitura da 

Indicação nº 63/2017, de autoria do Vereador Antônio Donizeti da 

Cunha, a qual solicita que sejam determinadas medidas 

administrativas junto ao Setor Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, para que se proceda, em caráter de urgência, à instalação de 

uma passarela de travessia de pedestres, com ressalto, na Rua Jarbas 

Pimenta, na altura da lateral da Escola Estadual Dr. Joaquim Vilela. 

Ato contínuo o Presidente Vereador Divino José Costa fez a leitura do 

ofício encaminhado pela Vereadora Luciana Cândida  Paulo, o qual 

solicita o uso da Tribuna para prestar uma homenagem aos Vicentinos 

em comemoração ao dia do Vicentino, foi dada a palavra  

à Vereadora Luciana, esta fez uma explanação explicando o que é a 

Sociedade São Vicente de Paulo, Disse que é uma grande alegria saber 

que existe o dia do vicentino e que os Vereadores desta Casa de Leis 

gostariam de parabenizá-los por esta data que é comemorada no dia 27 

(vinte e sete) de setembro, que gostariam de prestar uma pequena 

homenagem, convidando o Sr. Lucas Banteli, representante do 

Conselho particular para receber uma mensagem de felicitação. O 

Vereador Presidente Divino José Costa fez a leitura da mensagem de 

felicitação.  Dando continuidade foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 

100/2017, que dispõe sobre denominação de via pública urbana e dá 

outras providências. Após discussão e posterior votação o Projeto de 

Lei foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi feita a leitura do 

Projeto de Lei n° 101/2017, que dispõe  sobre abertura de crédito 



Suplementar no Orçamento Vigente da Autarquia Municipal Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.  Com o intuito de corrigir e 

adequar a redação o Vereador Delber Augusto de Araújo sugeriu as 

seguintes Emendas modificativas, na Ementa, adicionando a 

expressão “Adicional”; No Art. 1° adicionando a expressão 

“Adicional” e substituindo a expressão “com as” pela expressão “ 

nas”, e no Art. 2°  acrescentando a expressão “Adicional” e a 

expressão “n°”. Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei 

foi aprovado por unanimidade, juntamente com as emendas propostas. 

Ato contínuo foi feita a leitura do Projeto de Lei n° 102/2017, que 

dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e revoga a 

Lei n° 4636, de 24/08/2017. Com o intuito de corrigir e adequar a 

redação o Vereador Delber Augusto de Araújo sugeriu a seguinte 

emenda modificativa no Art. 3°, substituindo a expressão “revogado” por 

“revogada”.  Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi 

aprovado por unanimidade, juntamente com a emenda proposta. Em 

seguida foi feita a leitura do Projeto de Lei n° 103/2017, que dispõe sobre 

Crédito Adicional Suplementar. Após discussão e posterior votação o 

Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade foi 

apresentado o Projeto de Lei n° 104/2017, que inclui Ação nas Leis 

Municipais n°s 4008, de 31/10/2013 (Lei Plano Plurianual 2014/2017), 

4529, de 30/11/2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO) para 2017 e 

4535, de 15/12/2016 ( Lei Orçamentária – LOA – 2017), autoriza abertura 

de Crédito Adicional Especial e revoga em sua totalidade a Lei Municipal 

4643 de 11/09/2017. Com o intuito de corrigir e adequar a redação o 

Vereador Delber Augusto de Araújo sugeriu as seguintes Emendas 

modificativas, no Art. 2° substituindo-se a expressão “seissentos” por 

“seiscentos” e no Art. 3° acrescentando a expressão “n°”. Após 

discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por 

unanimidade, juntamente com as emendas propostas. Na sequência o 

Presidente Vereador Divino José Costa encaminhou para estudo pelas 

Comissões Permanentes da Casa o Projeto de Lei n°105/2017, que 

altera dispositivos da Lei Municipal n° 3.090 de 29 de dezembro de 

2005 – Código Tributário Municipal e dá outras providências. Ato 

contínuo o Vereador Sebastião Monteiro fez a leitura do Parecer 

Conjunto dos membros das Comissões de Finanças e Orçamento, de 

Legislação, Justiça e Redação Final, de Obras, Serviços Públicos e 

Educação, e de Saúde, Assistência, Direitos Humanos e do 

Consumidor, sobre o Projeto de Lei nº 34/2017, que dispõe sobre a 

elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2018 e dá outras providências. Após discussão e 



posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade, 

juntamente com as emendas propostas. Em seguida o Vereador 

Vailton de Amaral fez a leitura do Parecer Conjunto dos membros das 

Comissões Permanentes da Casa, sobre o Projeto de Lei nº 89/2017, 

que aprova o Plano de Mobilidade Urbana de Boa Esperança/MG 

conforme Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento do 

município e Lei Federal n° 12.587/2012 e dá outras providências. 

Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por 

unanimidade, juntamente com as emendas propostas. Dando 

continuidade o Vereador Delber Augusto de Araújo fez a leitura do 

Parecer Conjunto dos membros das Comissões Permanentes da Casa, 

sobre o Projeto de Lei nº 92//2017, que dispõe sobre a criação da Feira 

Livre da Agricultura familiar de Boa Esperança, MG e dá outras 

providências. Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi 

aprovado por unanimidade, juntamente com as emendas propostas. 

Em seguida o Vereador Ludwig Von Klaus Dovik Gischewski fez a 

leitura do Parecer Conjunto dos membros das Comissões Permanentes 

da Casa, sobre o Projeto de Lei nº 97//2017, que dispõe sobre a 

criação de cargos e vagas para atendimento ao concurso público a ser 

realizado pela Administração e dá outras providências. Após 

discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por 

unanimidade juntamente com as emendas propostas. O Vereador 

Dovik elogiou o Prefeito Municipal Sr. Hideraldo Henrique Silva por 

este projeto, ora aprovado. O Vereador Presidente Divino José Costa 

disse que a Deputada Geisa Teixeira estará fazendo uma visita à 

Câmara Municipal no dia 21 de setembro, quinta feira próxima, às 15 

horas, e que convida a todos para recepcioná-la. Disse ainda, que o Sr. 

André Luis Costa, Secretário Municipal de Saúde está fazendo um 

ótimo trabalho frente à Secretaria Municipal de Saúde, que gostaria 

que fosse feita uma moção de reconhecimento para o mesmo. O 

Vereador Antonio Donizeti Cunha também disse estar satisfeito com 

os trabalhos prestados pelo Secretário Municipal de Saúde. O 

Vereador Sebastião Monteiro, disse ter recebido um extrato do 

Secretário de Governo Odair Cunha, a respeito da liberação de R$ 

600.000,00 (seiscentos mil reais) para o Hospital de Boa Esperança, 

que a data prevista de programação seria hoje, por isso gostaria de 

pedir ao Vereador Vailton para confirmar no Hospital se esse 

montante já se encontra creditado na conta do Hospital. Na sequência 

foi dada a palavra ao Sr. Jenilton Vaine de Almeida, representante da 

Escola de Futebol Infantil da Comunidade do Barro Preto. Este disse 



que trabalha com criança há 22 (vinte e dois) anos e que há 13 (treze) 

anos faz um evento para várias crianças, inclusive de outras 

comunidades rurais e que gostaria de ter ajuda para realização desse 

evento. Que tal evento será do dia 7 (sete) de outubro. Ao que foi 

respondido pelo Presidente Divino José Costa, que conhece o evento e 

que este é de grande valor. Ato contínuo o Vereador Robson Ramon 

Resende fez uma explanação a respeito de seu trabalho frente à 

Fazendinha Esperança, disse que conta com ajuda para que os 

trabalhos dêem melhor resultado e que os internos tem mostrado boa 

recuperação para poderem  voltar ao convívio social. O Vereador 

Delber Augusto de Araújo fez uma explanação a respeito do que 

pensa sobre a saúde pública no nosso município, disse que em sua 

opinião o Pronto Atendimento Municipal ainda se encontra muito 

falho, que propõe que a Comissão de Saúde seja mais atuante para 

tentar verificar onde estão os erros, uma vez que existem recursos, 

mas não está havendo resultados. Fez uma breve explanação sobre o 

filósofo Paulo Freire, pois hoje seria aniversário deste. Fez a leitura de 

um pensamento do Filósofo citado. O Presidente Divino José Costa 

também fez uma breve explanação sobre esta questão da Saúde 

pública no Município. Na sequência foi dada a palavra ao Prefeito 

Municipal, Sr. Hideraldo Henrique Silva, este iniciou fazendo um 

agradecimento ao Assessor Jurídico da Casa, Dr. Euribes Pereira 

Tavares por toda sua dedicação em sempre colaborar com os trabalhos 

não só do Legislativo, mas também do Poder Executivo, disse que esta 

ajuda é de grande valia para o Executivo. Falou sobre a visita que 

recebeu de Furnas, que foi acertado a terceira fase da implantação do 

PID de Furnas que será instalado em nossa cidade, e que este dará fins 

aos resíduos sólidos do município. Parabenizou os Servidores do 

IPREMBE, disse que estes estão fazendo um excelente trabalho. Em 

resposta ao questionamento do Vereador Sebastião Monteiro, disse 

que a quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) já se encontra na 

conta da Prefeitura, mas que é preciso elaborar um Projeto de Lei 

suplementando o orçamento, uma vez que este dinheiro não estava no 

orçamento, para poder repassar para a Santa Casa e esta deverá prestar 

contas. Fez uma explanação sobre a questão da super lotação no 

Pronto Atendimento Municipal.  Na sequência o Vereador Presidente 

Divino José Costa pediu ao Vereador Willer José de Araújo 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 sexta reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

Realizou-se no dia vinte de setembro de dois mil e dezessete, às 

dezoito horas, a segunda sessão da décima sexta 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 Donizeti 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 Alvânio Pacelli Figueiredo 

Junior que fizesse a prece inicial. Dando continuidade foi feita a 

leitura do Projeto de Lei nº 100/2017, que dispõe sobre denominação 

de via pública urbana e dá outras providências. Após discussão e 

posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência foi feita a leitura do Projeto de  n° 101/2017, que dispõe  

sobre abertura de crédito Suplementar no Orçamento Vigente da 

Autarquia Municipal Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.  

Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por 

unanimidade, juntamente com as emendas propostas. Ato contínuo foi 

feita a leitura do Projeto de Lei n° 102/2017, que dispõe sobre 

abertura de Crédito Adicional Suplementar, e revoga a Lei n° 4636, de 

24/08/2017. Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi 

aprovado por unanimidade, juntamente com a emenda proposta. Em 

seguida foi feita a leitura do Projeto de Lei n° 103/2017, que dispõe sobre 

Crédito Adicional Suplementar. Após discussão e posterior votação o 

Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade foi 

apresentado o Projeto de Lei n° 104/2017, que inclui Ação nas Leis 



Municipais n°s 4008, de 31/10/2013 (Lei Pano Plurianual 2014/2017), 

4529, de 30/11/2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO) para 2017 e 

4535, de 15/12/2016 ( Lei Orçamentária – LOA – 2017), autoriza abertura 

de Crédito Adicional Especial e revoga em sua totalidade a Lei Municipal 

4643 de 11/09/2017. Após discussão e posterior votação o Projeto de 

Lei foi aprovado por unanimidade, juntamente com as emendas 

propostas.  O Vereador Presidente Divino José Costa pediu ao 

Vereador Willer José de Araújo 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




