
Ata da vigésima sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Boa 

Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

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

a vigésima 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 Luiz Valentino que fizesse a prece inicial. Ato contínuo 

foi feita a leitura da Indicação nº 81/2018 de autoria do Vereador 

Delber, a qual solicita medidas administrativas junto ao setor de obras 

e serviços públicos municipal, para que seja realizada o mais rápido 

possível Iluminação Pública na quadra de peteca na Praia do Bicano 

no sentido de atender as reivindicações dos atletas que ali freqüentam 

para praticar atividade esportiva, sendo que por falta de iluminação 

fica impossível a realização de jogos após as 19 horas, horário esse 

que os trabalhadores gostariam de descontrair ali naquele local. O 

vereador visitou a vida Pública acima mencionada e observou que de 

fato a iluminação e precária. Dando continuidade foi feita a 

apresentação em primeiro turno da Proposta de Emenda de revisão a 

Lei Orgânica Municipal n0 01/2018. Após discussão e posterior 

votação a Proposta de Emenda à Lei Orgânica foi aprovada em 

primeiro turno por unanimidade. Em seguida apresentação do Projeto 

de Lei nº 191/2018, que Altera o art. 4º da Lei Municipal nº 4645, de 

11/11/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir área 

sob a forma de doação, com encargos, e da outras providências. O 

Vereador Dovik esclareceu que, embora não conste a localização do 

Laboratório e da Lanchonete estes se localizam ao lado do Hospital 

Municipal. A Assessória Jurídica, na pessoa do Dr. Euribes Tavares, 

informou que na Lei originária dá a entender que a área doada ao 

Município abarca a lanchonete e o laboratório já existentes, mas após 

conversar com a Procuradora do Município a Dr. Anne Lacerda, este 

entendeu que na área que está sendo doada é que serão construídos o 

laboratório e a lanchonete, ou seja, o que esta se está alegando é que o 

Hospital vai usufruir desse espaço para serviço do laboratório e da 



lanchonete na área que será doada. Logo a Procuradora informou que 

independentemente de onde se localizará o laboratório e a lanchonete, 

a exploração desses dois serviços será feita pela Santa Casa. Após 

discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por 

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

192/2018, que Inclui Ação no Plano Plurianual do Município de Boa 

Esperança, PPA 2018/2021, Lei Municipal nº 4654, de 21/09/2017e 

na Lei de Orçamentária - LOA 2018, Lei Municipal nº 4654, de 

21/09/2017 e na Lei Orçamentária - LOA 2018, Lei municipal nº 

4685, de 30/11/2017, e autoriza abertura de Crédito Adicional 

Especial. Com o intuito de corrigir e adequar a redação o Vereador 

Justino sugeriu uma emenda modificativa na ementa, acrescentando-se 

a expressão: “revoga a Lei nº 4729/2018”. Após discussão e posterior 

votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade juntamente 

com as emendas propostas. Na sequência foi feita a leitura do Projeto 

de Lei nº 193/2018, Inclui Ação no Plano Plurianual do Município de 

Boa Esperança, PPA 2018/2021, Lei Municipal nº 4672, de 

26/10/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2018, Lei 

Municipal nº 4654, de 21/09/2017 e na Lei Orçamentária - LOA 2018, 

Lei Municipal nº 4685, de 30/11/2017, e autoriza abertura de Crédito 

Adicional Especial. Após discussão e posterior votação o Projeto de 

Lei foi aprovado por unanimidade. Na sequência, acatando a sugestão 

do Vereador Sebastião, com o intuito de corrigir e adequar a redação, 

foram aprovadas as seguintes emendas ao referido Projeto de Lei: 

Acrescentando-se a expressão: “revoga a Lei nº 4730/2018” e uma 

emenda modificativa nos Arts. 1º, 2º e 3º, substituindo-se a expressão 

“153” pela expressão “253”. Após discussão e posterior votação o 

Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade juntamente com as 

emendas propostas. Logo após o Vereador Luis Valentino leu o ofício 

enviado pelo Secretário de Estado de Governo Odair Cunha o qual, 

atendendo ao seu pedido e da Vereadora Luciana, informa que o chefe 

de Departamento de Trânsito de Minas Gerais publicou uma Portaria 

pela qual autoriza a instalação de comissão examinadora permanente 

no Município de Boa Esperança para atendimento aos candidatos 

residentes e domiciliados na área abrangente da Delegacia Seccional 

do Município. O Vereador salientou que como ex-instrutor de auto 

escola sabe das dificuldades dos candidatos em ter que esperar o 

exame que é feito pela banca examinadora de Varginha e que a vinda 

da banca fixa  ajudará no processo do exame. Em seguida o Vereador 

Dovik parabenizou o Vereador Luiz Valentino pela iniciativa e 



informou que foram enviados dois Policiais Civis para Belo Horizonte 

com o intuito de fazer um curso específico da área de trânsito, pois 

estes ficarão responsáveis pela emissão de carteiras de motoristas. 

Salientou, ainda, que será cedida uma viatura e serão designados mais 

investigadores para o Município. Este disse também que além destes 

benefícios, juntamente com o Prefeito Hideraldo Henrique Silva, 

conseguiram com que fosse cedido à Prefeitura Municipal o prédio da 

Minas Caixa a título gratuito, local este que sediará a Secretaria de 

Assistente Social juntamente com o CINE e o Conselho Tutelar. Em 

seguida o Presidente Vereador Divino José Costa fez 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 sexta  reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

Realizou-se no dia onze de abril de dois mil e dezoito, às dezoito 

horas, a segunda sessão da vigésima 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. Logo após, o Presidente Vereador 

Divino José Costa pediu ao Vereador Luiz Valentino que fizesse a 

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

191/2018, que Altera o art. 4º da Lei Municipal nº 4645, de 

11/11/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir área 

sob forma de doação, com encargos, e dá outras providências. 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 nº 192/2018, que Inclui Ação no Plano 

Plurianual do Município de Boa Esperança, PPA 2018/2021, Lei 

Municipal nº 4654, de 21/09/2017e na Lei de Orçamentária - LOA 

2018, Lei Municipal nº 4654, de 21/09/2017 e na Lei Orçamentária - 

LOA 2018, Lei municipal nº 4685, de 30/11/2017, 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. Na sequência foi feita a leitura do Projeto de Lei 

nº 193/2018, Inclui Ação no Plano Plurianual do Município de Boa 

Esperança, PPA 2018/2021, Lei Municipal nº 4672, de 26/10/2017, 

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2018, Lei Municipal nº 

4654, de 21/09/2017 e na Lei Orçamentária - LOA 2018, Lei 

Municipal nº 4685, de 30/11/2017, 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. Em seguida o Presidente Vereador Divino José Costa fez 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. 

 

 

 


