
Ata da trigésima primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

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

dezoito horas, a trigésima primeira 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 Vailton que fizesse a prece 

inicial. Ato contínuo foi feita a leitura da Indicação nº 91/2018 de 

autoria dos Vereadores Willer e Marcelino, a qual solicita 

providências junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, buscando viabilizar a implantação de uma “Guarita”, no 

ponto de ônibus existente na estrada rural que liga o município de Boa 

Esperança a Campos Gerais, entre a comunidade do Sapezinho e 

Contendas, mais precisamente defronte ao Sítio Santa Tereza, onde os 

populares locais embarcam e desembarcam no ônibus que faz aquela 

linha, além dos ônibus escolares, uma vez que todos ficam sob o sol 

ou chuva esperando locomoção, sofrendo as agruras naturais do 

tempo, de forma bastante penosa, principalmente para as crianças. Em 

seguida foi feita a leitura da Indicação nº 92/2018, de autoria do 

Vereador Luiz Valentino, a qual requer medidas administrativas junto 

à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, visando 

propiciar uma ação revitalizadora da Praça existente na lateral 

superior da Avenida Alzira Vieira e implantação de, pelo menos, a 

pintura de uma passarela de travessia daquela Praça para o outro lado 

da citada via urbana visando dar mais segurança aos transeuntes 

locais. Na sequência foi feita a leitura da Indicação nº 93/2018, 

também de autoria do Vereador Robson, a qual solicita intercessão 

junto à Unidade Sanitária Municipal, visando a tomada de 

providências no sentido combater a grande quantidade de escorpiões 

que assolam a Rua Princesa Isabel, na extensão onde localiza-se o 

denominado “Bar do Lauro”, no Bairro Nova Era. Dando 

prosseguimento foi colocada em apreciação a ata da 11ª reunião 

extraordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi 

feita a leitura do Requerimento nº 04/2018, de autoria do Presidente 



Vereador Divino José Costa, o qual solicita as seguintes informações 

esclarecedoras: 1 – Quais os procedimentos já foram adotados visando 

regularizar, na forma de concessão, os “serviços públicos de 

transporte coletivo” no município; e 2 – Relatório detalhado dos 

gastos do erário municipal com o evento do Campeonato de Jet Sky, 

realizado em junho deste exercício. Após discussão e posterior 

votação o Requerimento foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo 

foi feita a leitura da Moção nº 05/2018, que outorga reconhecimento e 

aplausos à Polícia Militar do estado de Minas Gerais. Após discussão 

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

sequência foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 210/2018, que 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 nº4685, de 

30/11/2017, autoriza abertura de Crédito Adicional Especial e revoga 

a Lei Municipal nº 4754, de 15/06/2018. Após discussão e posterior 

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

foi encaminhado para estudo pelas Comissões Permanentes da Casa o 

Projeto de Lei nº 211/2018, que autoriza o município de Boa 

Esperança a outorgar a concessão do serviço público, precedida de 

obra pública do Terminal Rodoviário Municipal, e da outras 

providências. Dando continuidade o Verador Willer fez a leitura do 

Projeto de Lei nº 212/2018, que dispõe sobre abertura de Crédito 

Adicional Suplementar. Após discussão e posterior votação o Projeto 

de Lei foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo foi feita a leitura 

do Projeto de Lei nº 213/2018, que 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 nº4685, de 30/11/2017, e autoriza abertura de Crédito 

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

Vereador Sebastião sugeriu uma emenda modificativa no Art. 2º, 

acrescentando-se a expressão “classificação”. 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 214/2018, que 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 nº4685, de 30/11/2017, e autoriza abertura de Crédito 

Adicional Especial. Após discussão e posterior votação o Projeto de 

Lei foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura do 

Projeto de Lei nº 215/2018, que 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 nº4685, de 30/11/2017, e autoriza abertura de Crédito 

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

Vereador Marcelino sugeriu uma emenda modificativa no Art. 3º, 

substituindo-se a expressão “dotações” pela expressão “dotação”. 

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 216/2018, que 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 nº4685, de 30/11/2017, e autoriza 

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

adequar a redação o Vereador Sebastião sugeriu uma emenda 

modificativa no Art. 2º, acrescentando-se a expressão “classificação”. 

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 217/2018, que 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 nº4685, de 30/11/2017, e autoriza 

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

adequar a redação o Vereador Sebastião sugeriu uma emenda 

modificativa no Art. 2º, acrescentando-se a expressão “classificação”. 

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

unanimidade juntamente com a emenda proposta. Na sequência foi 

dada a palavra ao Secretário Municipal de Educação, Sr. Pedro 

Coimbra, o qual deu explicações acerca do fato das creches 

municipais trabalharem em horário diferenciado nos dias de jogo da 

Seleção Brasileira de Futebol, na Copa do Mundo. Este salientou que 

esta media foi analisada em conjunto e, nesse sentido, ficaria de bem 

para todos que estas funcionassem das seis e meia da manhã até o 

meio-dia, nos dias em que os jogos do Brasil fosem na parte da tarde. 



Salientou, ainda, que em ocasiões anteriores, quando também o Brasil 

disputou partidas na Copa do Mundo, o número de crianças nas 

creches municipais era muito baixo, sendo este outro critério que foi 

analisado. Aproveitando o ensejo este esclareceu que quando da 

inauguração da Creche Municipal na Rua Agripino Monte Raso esta 

não contava com ligação de esgoto, apenas rede pluvial. Salientou 

ainda que o FNDE não aprova a obra se esta não estiver de acordo 

com certos critérios, e que a rede elétrica daquela localidade não conta 

com suporte à rede trifásica, necessária para a creche em questão e que 

aguarda uma resposta da CEMIG para fazer este procedimento. Este 

salientou também que, em relação ao transporte escolar rural, há 

pessoas que se utilizam deste recurso para passear, sendo que esta não 

é a função deste tipo de transporte, chegando ao ponto, até mesmo, de 

mães que vêm sentadas enquanto alunos viajam de pé nos ônibus 

escolares. Disse, ainda, que empresas de transporte que cobrem a zona 

rural estão reclamando que o transporte escolar está sendo uma 

espécie de concorrente destes, pois com as caronas nesse transporte as 

está prejudicando, o que levou à decisão de proibir esse tipo de carona 

em seus veículos, exceto em casos de doença em que a pessoa não 

possui outro tipo de meio de locomoção. Nesse sentido, disse, ainda, 

que houve uma mãe que questionou o fim desse tipo de carona nos 

veículos, uma vez que algumas das pessoas que o faziam seria no 

sentido de tomar conta dos seus filhos nesse trajeto. Foi sugerido, 

então, que estas mães fizessem um rodízio no transporte público de 

modo a não comprometer o transporte e estas mães seriam uma 

espécie de “monitoras”. Ato contínuo foi dada a palavra ao Secretário 

Municipal de Saúde, Sr. André Luiz Costa. O Vereador Vailton 

perguntou a este sobre os casos de meningite que foram notificados no 

município, ao que este disse que há muitas inverdades nesse sentido, e 

que no ano de 2018 foram identificados 5 casos, sendo que em 4 estes 

os pacientes foram tratados e devidamente curados e 1 veio a óbito. 

Salientou, ainda, que não seria o caso de se falar que houve um surto 

da doença pois estes foram casos que não tinham ligação entre si, não 

sendo provenientes de uma mesma localidade, por exemplo. Disse ter 

havido um excesso de zelo de parte do Pronto Atendimento 

Municipal, pois não havia a necessidade de utilização de máscaras 

naquele local, por exemplo, uma vez que estas seriam indicadas 

apenas no tocante ao tratamento direto com as pessoas que estavam 

enfermos isolados nos quartos. A Vereadora Luciana questionou se 

não haveria a possibilidade de se colocar alguém para atender as 



pessoas depois da 1 hora da tarde, pois às vezes ocorrem urgências 

depois deste horário. Salientou, também, que não tem sido bem 

recebida no tocante à questão do transporte de pessoas. Em seguida o 

Presidente Vereador Divino José Costa pediu ao Verador 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 trigésima primeira reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

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

dezoito horas, a segunda sessão da trigésima primeira 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 Vailton que fizesse a 

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

210/2018, que 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 nº4685, 

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

revoga a Lei Municipal nº 4754, de 15/06/2018. Após discussão e 

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

seguida foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 212/2018, que dispõe 

sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar. Após discussão e 

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

contínuo foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 213/2018, que 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 nº4685, 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 a emenda proposta. Na sequência foi 

feita a leitura do Projeto de Lei nº 214/2018, que 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 nº4685, de 30/11/2017, e autoriza 

abertura de Crédito Adicional Especial. Após discussão e posterior 

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

foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 215/2018, que 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 nº4685, 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 a emenda proposta. Ato contínuo foi 

feita a leitura do Projeto de Lei nº 216/2018, que 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 nº4685, 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 a emenda proposta. Em seguida foi feita a leitura do Projeto de 

Lei nº 217/2018, que 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 nº4685, 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 a emenda proposta. 

Ato contínuo o Presidente Vereador Divino José Costa pediu ao 

Verador 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. 

 


