
Ata da décima sétima reunião ordinária da Câmara Municipal de Boa 

Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

Realizou-se no dia três de outubro de dois mil e dezessete, às dezoito 

horas, a décima sétima 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 Delber que fizesse a prece inicial. Na sequência foram 

colocadas em votação as atas da 16ª reunião ordinária e 5ª e 6ª 

reuniões extraordinárias, as quais foram aprovadas por unanimidade. 

Ato contínuo foi feita a leitura da Moção nº 03/2017, de autoria de 

todos os Vereadores da Casa, a qual consigna Reconhecimento e 

Aplausos ao Sr. André Luiz Costa, Secretário Municipal de Saúde. 

Após discussão e posterior votação a Moção foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 

109/2017, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar 

no orçamento vigente da Câmara Municipal. Com o intuito de corrigir 

e adequar a redação o Vereador Alvânio sugeriu uma emenda 

modificativa no Art. 1º. Substituindo-se a expressão “na seguinte dotação 

orçamentária”, pela expressão: “nas seguintes dotações orçamentárias”. 

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

unanimidade juntamente com a emenda proposta. Na sequência foi 

feita a leitura do Projeto de Lei n° 110/2017, que Inclui Ação no Plano 

Plurianual do Município de Boa Esperança, PPA 2014/2017, Lei 

Municipal nº 4008, de 31/10/2013,Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LDO para 2017, Lei Municipal nº 4529, de 30/11/2016 e na Lei 

Orçamentária - LOA 2017, Lei nº4535 de 15/12/2016, e autoriza 

abertura de Crédito Adicional Especial.  Com o intuito de corrigir e 

adequar a redação a Assessoria Jurídica, na pessoa do Dr. Euribes 

Tavares, sugeriu uma emenda modificativa no Art. 3º, substituindo-se 

a expressão “§3 º”, pela expressão: “§1º, Inciso II”. 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° 111/2017, que revoga Lei municipal nº 4640, de 

11/09/2017, que dispõe sobre denominação de via pública urbana. A 



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

para se evitar Projetos de Lei desta natureza, seria interessante que os 

membros desta Casa consultassem o Departamento de Atos e 

Publicações, uma vez que o Setor de Arrecadação nem sempre tem a 

informação atualizada acerca dos logradouros os quais já se 

encontram com a denominação correta. Após discussão e posterior 

votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi 

feita a leitura do Projeto de Lei n° 112/2017, que dispõe sobre 

denominação de via pública urbana, revoga lei municipal nº 4619, de 

28/07/2017 e dá outras providências. Após discussão e posterior votação 

o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade foi 

apresentado o Projeto de Lei n° 113/2017, 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°114/2017, 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. Ato contínuo foi feita a leitura do 

Projeto de Lei nº 115/2017, que dispõe sobre abertura de Crédito 

Adicional Suplementar. Com o intuito de corrigir e adequar a redação 

o Vereador Marcelino sugeriu uma emenda modificativa no Art. 1º. 

Substituindo-se a expressão “com a seguinte rubrica orçamentária”, pela 

expressão: “ com as seguintes rubricas orçamentárias”. 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 nº 116/2017, que dispõe sobre abertura de Crédito 

Adicional Suplementar. Com o intuito de corrigir e adequar a redação 

o Vereador Donizeti sugeriu uma emenda modificativa no Art. 2º. 

Substituindo-se a expressão “sera”, pela expressão: “será”. Após 

discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por 

unanimidade juntamente com a emenda proposta. Dando continuidade 

foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 117/2017, que dispõe sobre 

abertura de Crédito Adicional Suplementar. Com o intuito de corrigir 

e adequar a redação o Vereador Donizeti sugeriu uma emenda 

modificativa no Art. 2º. Substituindo-se a expressão “sera”, pela 

expressão: “será”. Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei 

foi aprovado por unanimidade juntamente com a emenda proposta. Na 

sequência foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 118/2017, que dispõe 

sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar. Com o intuito de 

corrigir e adequar a redação o Vereador Justino sugeriu uma emenda 



modificativa no Art. 2º. Substituindo-se a expressão “será anulada 

totalmente”, pela expressão: “serão anuladas parcial e 

totalmente”. 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 nº 119/2017, que dispõe 

sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar. Com o intuito de 

corrigir e adequar a redação o Vereador Willer sugeriu uma emenda 

modificativa no Art. 2º. Substituindo-se a expressão “será anulada 

totalmente”, pela expressão: “serão anuladas parcial e 

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

aprovado por unanimidade juntamente com a emenda proposta. Ato 

contínuo foi encaminhado para estudo pelas Comissões Permanentes 

da Casa o Projeto de Lei nº 120/2017, que autoriza assinatura de termo 

de fomento com o Sindicato dos Produtores Rurais de Boa Esperança-

MG, para repasse financeiro visando a realização da 14ª Festa do Peão 

de Boa Esperança/MG. Dando sequência foi feita a leitura do Projeto 

de Lei nº 121/2017, que dispõe sobre a criação cargo e vaga para 

atendimento ao concurso público a ser realizado pela administração e 

dá outras providências. Com o intuito de corrigir e adequar a redação 

o Vereador Sebastião sugeriu uma emenda modificativa na Ementa, 

substituindo-se a expressão “cargo e vaga”, pela expressão: “de 

cargo e vagas”. Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei 

foi aprovado por unanimidade juntamente com a emenda proposta. 

Em seguida o Vereador Delber faloua sobre a importância de um 

curso que os membros desta Casa participaram em Belo Horizonte, 

acerca da elaboração do Plano Pluri-anual, PPA. Este salientou ainda 

sobre a questão racial e as estatísticas acerca da violência à qual os 

jovens negros são vítimas todos os dias. Ato contínuo, o Vereador 

Sebastião explanou acerca da situação de abandono na qual se 

encontra a casa onde morava o falecido Dom Espiridon Mattar. O 

Vereador disse que o local pertence ao município e que a mesma está 

sendo depredada. O Prefeito Hideraldo Henrique Silva, que se 

encontrava no Plenário da Casa, aproveitando a oportunidade, 

esclareceu que a responsabilidade daquele local seria do Juíz Dr. 

Ricardo Acayaba, e que este havia feito uma proposta à administração 

anterior para se fazer uma permuta deste local por um outro terreno, 

mas tal negociação não foi concretizada. Na sequência o Vereador 

Presidente Divino José Costa pediu ao Vereador Vailton 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 sétima reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

Realizou-se no dia quatrode outubro de dois mil e dezessete, às 

dezoito horas, a segunda sessão da décima sétima 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 Delber que fizesse a prece 

inicial. Em seguida foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 109/2017, 

que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no 

orçamento vigente da câmara municipal. Após discussão e posterior 

votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade juntamente 

com a emenda proposta. Na sequência foi feita a leitura do Projeto de 

Lei n° 110/2017, que Inclui Ação no Plano Plurianual do Município 

de Boa Esperança, PPA 2014/2017, Lei Municipal nº 4008, de 

31/10/2013,Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2017, Lei 

Municipal nº 4529, de 30/11/2016 e na Lei Orçamentária - LOA 2017, 

Lei nº4535 de 15/12/2016, e autoriza abertura de Crédito Adicional 

Especial. 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° 111/2017, que 

revoga Lei municipal nº 4640, de 11/09/2017, que dispõe sobre 

denominação de via pública urbana. Após discussão e posterior votação 

o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi feita a 

leitura do Projeto de Lei n° 112/2017, que dispõe sobre denominação de 

via pública urbana, revoga lei municipal nº 4619, de 28/07/2017 e dá 

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

foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade foi apresentado o 

Projeto de Lei n° 113/2017, 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°114/2017, 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. Ato contínuo foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 

115/2017, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

Suplementar. 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 nº 116/2017, que dispõe 

sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar. Após discussão e 

posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 

juntamente com a emenda proposta. Dando continuidade foi feita a 

leitura do Projeto de Lei nº 117/2017, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Suplementar. Após discussão e posterior votação o 

Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade juntamente com a 

emenda proposta. Na sequência foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 

118/2017, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

Suplementar. 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 nº 119/2017, que dispõe 

sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar. Após discussão e 

posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 

juntamente com a emenda proposta. Ato contínuo foi feita a leitura do 

Projeto de Lei nº 121/2017, que dispõe sobre a criação cargo e vaga 

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 a emenda proposta. O Vereador Presidente Divino José Costa 

pediu ao Vereador Vailton 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. 


