
Ata da segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Boa 

Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

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

dezoito horas, a segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal 

de Boa Esperança, após verificação do quorum, estando presentes os 

seguintes 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, Marcelino Batista Silva, 

Robson Ramon Resende, Sebastião Monteiro e Vailton de Amaral. 

Ato contínuo o Presidente Vereador Divino José Costa pediu ao 

Vereador Willer que fizesse a prece inicial. Em seguida o Presidente 

Vereador Divino José Costa justificou a ausência do Vereador Luiz 

Valentino, em tendo sido acatada pelo plenário. Dando continuidade 

foi feita a leitura do Ofício nº 35/2017, do Poder Executivo Municipal 

solicitando convocação de reunião extraordinária. Na sequência o 

Vereador Delber fez a leitura do Parecer das Comissões Permanentes 

sobre o Projeto de Lei nº 02/2017, que dispõe sobre a reestruturação 

administrativa da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, revoga as 

Leis Municipais nºs 3413, de 01/07/2009 e 3443, de 13/11/2009 e 

contém outras providências. Após discussão e posterior votação o 

Projeto de Lei foi aprovado por todos os Vereadores presentes 

juntamente com as emendas constantes no Parecer. Na sequência foi 

feita a leitura do Projeto de Lei nº 06/2017, que Inclui Ação nas Leis 

Municipais nºs 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), e autoriza abertura de Crédito Adicional Especial. Após 

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

os Vereadores presentes. O Vereador Justino salientou que estivera em 

algumas comunidades rurais, juntamente do Secretário de Governo 

Municipal, Sr. Alex Reis da Silva e que foram parabenizados pelas 

obras da Prefeitura Municipal naquelas estradas. O Vereador 

Sebastião relembrou o convite feito pela mantenedora da Santa Casa 



de Misericórdia para que os Vereadores fizessem uma visita àquele 

local. Salientou, ainda, que a mesma se dará na terça-feira da próxima 

semana. A Vereadora Luciana salientou ter sugerido ao Poder 

Executivo que fosse instalada uma unidade do CRAS no Bairro 

Maringá e que em breve este será inaugurado. Dada a palavra o 

Prefeito Municipal, Hideraldo Henrique Silva, salientou que constatou 

o problema decorrente da falta de água e de tratamento em alguns 

bairros da cidade e tratou essa questão como prioridade e que tratou 

do mesmo com o Secretário de Estado do Governo de Minas Gerais, 

Deputado Federal Odair Cunha. Salientou ainda que a previsão de 

término da obra é no mês de outubro. Este disse, também, que estivera 

em Furnas para tratar da construção de uma usina de tratamento de 

lixo, a qual gerará energia elétrica para iluminar todos os prédios da 

administração pública. Em seguida o Presidente Divino pediu ao 

Vereador Justino 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. 


