
Ata da vigésima nona reunião ordinária da Câmara Municipal de Boa 

Esperança – legislatura 2017/2020. 

Realizou-se no dia vinte de dois de maio de dois mil e dezoito, às 

dezoito horas, a vigésima nona 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 Marcelino que fizesse a prece 

inicial. Ato contínuo foi feita a leitura do ofício do Delegado da 

Policia Civil de Boa Esperança, Doutor Alexandre Boaventura Diniz, 

informando que no dia 15/05/2018 foi registrada a 3o ocorrência de 

afogamento somente em 2018 em Boa Esperança, que teve como 

vítima fatal, Luiz Gabriel de Oliveira, de dez anos, nas águas do Lago 

dos Encantos. O Presidente vereador Divino José Costa questionou ao 

Secretário de governo Alex Vilela se já foi definido o lugar da nova 

sede do Corpo de Bombeiros, ao qual este informou que a nova 

localização será na Escola Anita Bandeira e que já começou a reforma 

do prédio, dando um prazo máximo 45 dias para entrega. Na 

sequência foi feita a Apresentação da Indicação nº 86/2018 de autoria 

do Vereador Antônio Donizeti da Cunha, a qual solicita intercessão  

junto a CEMIG, no sentido de se proceder instalação de posteamento 

de iluminação pública, nas esquinas das Alamêdas dos Crisântemos e 

das Bunganvilles com Rua João de Abreu Vilela, no Bairro Jardim das 

Acácias, considerando a necessidade de dois braços de iluminação em 

se tratando de confluência com duas vias urbanas.  Na seqüência foi 

feita a leitura da Indicação nº 87/2018, de autoria do Vereador 

Sebastião Monteiro, a qual requer que sejam tomadas devidas 

providências visando propiciar retorno de serviços de varrição, no 

Bairro Jardim Nova Esperança, uma vez que a um bom período 

aquelas vias não mais estão sendo varridas, causando acúmulo 

desconforto aos moradores locais, além da questão de saúde e higiene 

pública. Dando continuidade, foi feita a apresentação do Decreto 

Legislativo no 17/2018 de autoria do vereador Robson, que concede o 

Título de Cidadão Honorário ao Digníssimo Sr. Vanderlino dos Reis, 

Contador e Produtor Rural. Após discussão e posterior votação, tendo 



por escrutinadores os Vereadores Sebastião e Delber, o Projeto de 

Decreto Legislativo foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi 

feita a apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 18/2018,que 

concede o Título de Cidadã Honorária à Digníssima ‘‘Irmã Deodata”, 

da Congregação das Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora, de 

autoria do vereador Vailton. O vereador Delber informou que fora seu 

aluno, sendo ela uma mulher de pulso firme, coerente, e de um grande 

profissionalismo enquanto esteve  á frente da santa Casa e que o 

Município deve muito a ela. Após discussão e posterior votação, tendo 

por escrutinadores os vereadores Luiz Valentino e Marcelino o Projeto 

de Decreto Legislativo foi aprovado por unanimidade. Dando 

continuidade foi feita a Apresentação do Projeto de Lei nº 201/2018 

que autoriza a alienação, através de leilão público  de veículos 

considerados inservíveis aos serviços municipais e dá outras 

providências. O vereador Delber salientou que seria interessante que 

fosse montada uma comissão para averiguar o estado em que se 

encontram os veículos e assim poderem votar com mais sensatez, sem 

atrapalhar o andamento dos trabalhos, mas que na qualidade de 

vereador e fiscal do executivo indicaria que o Projeto fosse 

encaminhado para estudo. Após, o Vereador Dovik informou que a 

avaliação do estado dos veículos foi feita minuciosamente pelos 

assessores e secretários da Prefeitura na intenção de se dar baixa nos 

veículos antigos, sem uso e danificados, a fim de se substituí-los por 

veículos novos que serão doados ao Município por Deputados através 

de emendas parlamentares. O Presidente Vereador Divino José Costa 

nomeou o Vereador Willer como Presidente da Comissão e deixou a 

critério dos demais Vereadores que quiserem acompanhar essa visita 

ao pátio municipal, onde os veículos mencionados no Projeto de Lei 

estavam estacionados. Após discussão o Projeto de Lei foi 

encaminhado para estudo pelas Comissões Permanentes da Casa. Na 

sequência foram encaminhados para estudo pelas Comissões 

Permanentes da Casa os Projeto de Lei nº 202/2018, que altera Art. 3º 

e acrescenta Parágrafo único na Lei Municipal nº 1573, de 

27/11/1991, e revoga a Lei Municipal nº 2262, de 26/03/1998, que 

considera logradouros de uso estritamente residencial, e dá outras 

providências e o Projeto de lei n 203/2018,que dispõe sobre 

parcelamento de solo urbano e controle da expansão urbana no 

município de Boa Esperança, revoga a Lei Municipal no 4126, de 

29/05/2014,e da outras providências. Ato continuo, o Presidente 

Vereador Divino José Costa ressaltou a presença dos Soldados Gomes 



e Teixeira e do Tenente Freire que foram convidados para receber o 

Certificado de Reconhecimento aos relevantes serviços prestados à 

sociedade de Boa Esperança, e o mesmo parabenizou a Corporação da 

Policia Militar pela diminuição no número do índice de criminalidade. 

O Vereador Dovik disse que a função desta Casa é unir forças com a 

Prefeitura Municipal e a Polícia Militar no sentido de dar segurança à 

população. Dada a palavra o Tenente Freire, em nome do Primeiro 

Tenente Rezende, Comandante da Companhia da Polícia Militar de 

Boa esperança agradeceu à Câmara Municipal pela homenagem e 

reconhecimento, reafirmando o compromisso de lutar pela segurança 

pública do município, e se sente honrado por ter colaborado para que 

o município em 2017 estivesse dentre as cidades da região que 

tiveram a menor taxa de criminalidade. O Vereador Delber aproveitou 

a oportunidade e agradeceu pelos excelentes serviços prestados à 

população. Em seguida o Controlador Interno do Município William 

de Oliveira fez um comunicado sobre a realização do concurso 

público realizado no dia 20 de maio de 2018 no município, acerca da 

aderência das pessoas e da interposição de recurso para uma possível 

anulação de questões do certame e que após 20 dias será divulgada a 

listagem dos aprovados. Na sequência o Presidente Vereador Divino 

José Costa pediu ao Vereador Delber 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.  

 


