
Ata da vigésima reunião ordinária da Câmara Municipal de Boa 

Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

Realizou-se no dia vinte e oito de novembro de dois mil e dezessete, 

às dezoito horas, a vigésima 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 Antonio Donizetti que fizesse a 

prece inicial. Na sequência foram colocadas em votação as atas da 18ª 

e 19ª reuniões ordinárias, as quais foram aprovadas por 
unanimidade. Ato contínuo foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 

137/2017, que altera os anexos I e II, da Lei Municipal nº 4647, de 

21/09/2017, alterada pela Lei Municipal nº 4674 de 26/10/2017, que 

dispõe sobre a criação de cargos e vagas 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 no Anexo II, 

substituindo-se a expressão “Administração ou Matemática” pela 

expressão “Matemática ou Administração”. Após discussão e 

posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 

juntamente com a emenda proposta. Na sequência foi encaminhado 

para estudo pelas Comissões Permanentes da Casa o Projeto de Lei nº 

138/2017, que autoriza a apreensão de animais domésticos de médio 

ou grande porte que se encontrem soltos ou abandonados no perímetro 

urbano, revoga a Lei Municipal nº 1369, de 22/02/1989 e dá outras 

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

139/2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

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. Dando continuidade 

foi encaminhado para estudo pelas Comissões Permanentes da Casa o Projeto 

de Lei nº 140/2017, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

Suplementar. Foi dada a palavra ao Sr. Renê da Costa, Assessor 

Técnico Especial do Departamento Municipal de Contabilidade, o 



qual disse que a presente Propositura visa complementar a folha de 

pagamento dos servidores municipais correspondentes aos meses de 

novembro e dezembro, bem como o 13º salário. Após discussão e 

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

sequência foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 136/2017, 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. Dando continuidade o Vereador Delber fez a leitura do 

Parecer Conjunto das Comissões Permanentes da Casa sobre o Projeto 

de Lei nº 129/2017, que versa sobre a Lei Orçamentária Anual a viger 

no exercício financeiro de 2018. Após discussão e posterior votação o 

Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade juntamente com as 

emendas propostas. Ato contínuo o Vereador Sebastião fez a leitura 

do Parecer Conjunto das Comissões Permanentes da Casa sobre o 

Projeto de Lei nº 135/2017, que dispõe sobre a regulamentação do uso 

da patrulha mecânica municipal por particulares e revoga outras 

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

aprovado por unanimidade juntamente com as emendas propostas. 

Dada a palavra ao Sr. Aroldo Rosa de Medeiros Junior, Secretário 

Municipal de Esportes, este prestou contas acerca da Copa União de 

Veteranos, evento esportivo que foi realizado no MEC. Salientou, 

ainda, que um evento desta magnitude tem muitos custos e agradeceu 

à Câmara pelo apoio, pois sem a ajuda da mesma o evento 

dificilmente teria acontecido. O Presidente Vereador Divino José 

Costa sugeriu à Assessoria Jurídica que fizesse um Requerimento 

endereçado à Administração Municipal solicitando a Folha Analítica 

do mês de outubro, afim de se verificar a quantidade de servidores 

efetivos e contratados de que dispõe o município. Em seguida foi 

cedida a palavra ao Vereador Dovik, o qual salientou as obras e ações 

da Administração no ano de 2017, tais como, emendas parlamentares 

para a Santa Casa de Misericórdia; a construção de um novo 

aeroporto; a instalação pelo Exército de uma sede do tiro de guerra; 

audiência com o reitor do Centro Universitário do Sul de Minas – 

UNIS, para a instalação de um campus desta instituição em nosso 

município; entre outras. Dando continuidade foi dada a palavra ao 

Vereador Delber. Este falou sobre o dia mundial do enfrentamento do 

câncer de próstata, motivo este dos Vereadores estarem vestidos com 

roupas desta cor no dia de hoje. Sugeriu, ainda, a instalação de um 

Gabinete de Gestão Integrada, o qual tem o objetivo de desenvolver 

ações estratégicas no sentido de prevenir atos de violência e 



criminalidade no município. Na sequência foi dada a palavra ao 

Vereador Robson, o qual salientou Prefeito Municipal, Sr. Hideraldo 

Henrique Silva. Este salientou que o pagamento da folha do mês de 

novembro será feito somente no dia 8 do próximo mês, mas que o 

pagamento do 13º salário será realizado no próximo dia 13 de 

dezembro. Salientou, ainda, acerca das mudanças no Natal Encantado, 

o qual será realizado na Avenida Beira-Lago, este ano. ter tido a idéia 

de uma Parceria Público-Privada afim de se pavimentar um trecho da 

Serra da Boa Esperança. Disse ainda que nesta iniciativa os moradores 

e proprietários da Serra cederiam a mão-de-obra e o material de 

construção, enquanto que a Prefeitura se dispôs a ceder o maquinário 

necessário. Em seguida foi dada a palavra ao Sr. Diogo Alves Cunha, 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos. Este salientou que 

a iniciativa dos moradores e proprietários da Serra é de interesse do 

Poder Executivo pois, dessa maneira, o município atende a uma 

demanda da comunidade sem necessariamente dispor de recursos, 

respeitando assim, o princípio da isonomia. Salientou, ainda, que o 

Projeto de Lei que trata do uso do maquinário – o qual foi colocado 

em estudo pelas Comissões Permanentes da Casa nesta sessão – dá ao 

Poder Executivo o respaldo necessário para colaborar com os 

moradores daquela comunidade com os equipamentos e máquinas 

necessários para tal. O Vereador Alvânio disse que o fato do rojeto de 

Lei estar em estudo não impede o início dos trabalhos na Serra e que, 

fora alguma posterior emenda no corpo da propositura, esta será 

aprovada dada a natureza da matéria que faz referencia e aos 

benefícios que este trará ao nosso município. Na sequência o Vereador 

Presidente Divino José Costa pediu ao Vereador Marcelino 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 vigésima reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

Realizou-se no dia vinte e nove de novembro de dois mil e dezessete, 

às vinte horas, a segunda sessão da vigésima 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 Sebastião que fizesse a prece 

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

Projeto de Lei nº 137/2017, que altera os anexos I e II, da Lei 

Municipal nº 4647, de 21/09/2017, alterada pela Lei Municipal nº 

4674 de 26/10/2017, que dispõe sobre a criação de cargos e vagas 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 no Anexo II, 

substituindo-se a expressão “Administração ou Matemática” pela 

expressão “Matemática ou Administração”. Após discussão e 

posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 

juntamente com a emenda proposta. Na sequência foi encaminhado 

para estudo pelas Comissões Permanentes da Casa o Projeto de Lei nº 

138/2017, que autoriza a apreensão de animais domésticos de médio 

ou grande porte que se encontrem soltos ou abandonados no perímetro 

urbano, revoga a Lei Municipal nº 1369, de 22/02/1989 e dá outras 

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

139/2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

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. Dando continuidade 

foi encaminhado para estudo pelas Comissões Permanentes da Casa o Projeto 

de Lei nº 140/2017, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

Suplementar. Foi dada a palavra ao Sr. Renê da Costa, Assessor 

Técnico Especial do Departamento Municipal de Contabilidade, o 

qual disse que a presente Propositura visa complementar a folha de 

pagamento dos servidores municipais correspondentes aos meses de 

novembro e dezembro, bem como o 13º salário. Após discussão e 

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

sequência foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 136/2017, 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. Dando continuidade o Vereador Delber fez a leitura do 

Parecer Conjunto das Comissões Permanentes da Casa sobre o Projeto 

de Lei nº 129/2017, que versa sobre a Lei Orçamentária Anual a viger 



no exercício financeiro de 2018. Após discussão e posterior votação o 

Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade juntamente com as 

emendas propostas. Ato contínuo o Vereador Sebastião fez a leitura 

do Parecer Conjunto das Comissões Permanentes da Casa sobre o 

Projeto de Lei nº 135/2017, que dispõe sobre a regulamentação do uso 

da patrulha mecânica municipal por particulares e revoga outras 

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

aprovado por unanimidade juntamente com as emendas propostas.. 

Ato contínuo o Vereador Presidente Divino José Costa pediu ao 

Vereador Marcelino 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. 


