
 

Ata da trigésima quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

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

dezoito horas, a trigésima quinta 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 Antônio Donizete que fizesse a 

prece inicial. Dando continuidade foi feita a Apresentação da 

Indicação de no 105/2018 de autoria do Vereador Delber, que solicita 

que seja realizado o mais rápido possível um estudo de tráfico de 

trânsito na Avenida João Julio de Faria, principalmente no trecho 

entre as escolas Dr. Joaquim Vilela e a escola Municipal Dep. José 

Aldo dos Santos, para ver a possibilidade de serem colocados alguns 

quebra – molas. Ato contínuo, foi feita a leitura da Indicação de no 

106/2018, também de autoria do Vereador Delber que solicita que seja 

realizado o mais rápido possível a manutenção do semáforo localizado 

no entroncamento da Avenida João Júlio de Faria com a Rua Prof. 

Mariquinha Gomes, no Bairro Nova Era. Logo, foi feita a leitura da 

Indicação de no 107/2018 de autoria da Vereadora Luciana, que 

solicita que medidas administrativas no sentido de se implantar faixas 

de travessia de pedestre, com ressalto, defronte á Escola José Aldo 

uma vez que aquele local se tornou muito perigosa para os alunos, 

servidores e corpo discente daquela Escola, quando de sua entrada e 

saída, incluindo os pais que vão buscar os alunos. Após, foi feita a 

leitura da Indicação de no 108/2018 de autoria do vereador Luiz 

Valentino Pimenta, que solicita que seja avaliada adoção de medidas 

junto à Secretaria Municipal de Saúde, visando a ampliação da 

atuação do PSF Hilda Nunes, aumentando seu raio periférico de 

atendimento, redistribuindo-o abrangendo parte do raio  de atuação do 



 

PSF Saulo Naves, considerando-se que o PSF Hilda Nunes hoje se 

encontra subutilizado, ao passo que o PSF Saulo  Naves  se encontra 

no seu limite máximo de cadastros e atuação. Em seguida foi feita a 

leitura da Indicação nº 109/2018 também de autoria do Vereador Luiz 

Valentino, solicitando que seja procedidas medidas juntos á Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos visando a concretização das 

seguintes ações, sendo:1-Instalação de lixeiras nas duas mãos, da parte 

final da Av. Joaquim Finóchio, no Bairro Santa Rita; 2-Implantação e 

recuperação da sinalização viária de transito urbano, nas suas 

diferentes formas na Vila Neuza e Santa Terezinha I e II; 3- 

Recuperação do Mata Burro existente na estrada que leva á 

propriedade rural do Sr. Israel Costa, para acesso á  Serra da Boa 

Esperança, especificamente ao local onde se pratica a modalidade 

esportiva “Parapenti‘’. Dando continuidade foi feita a leitura da 

Indicação  nº 110/2018,de autoria do vereador Vailton, que solicita no 

sentido de se proceder a ré–implantação do funcionamento do 

semáforo existente na confluência da Avenida Prefeito João Júlio de 

Faria com a Rua Mariquinha Gomes, no Bairro Nova Era, ou sua 

retirada, uma vez que o local tem sido palco freqüente de acidente, 

não só pela falta do semáforo,como também pó estar o mesmo naquele 

local, sem funcionamento. Em seguida, foi feita a leitura da Indicação 

de no 111/2018, de autoria do Vereador   que solicita providências 

junto á Secretaria Municipal  de Obras e Serviços Públicos,buscando 

viabilizar o procedimento  de recuperação da Rua São Lucas,no Bairro 

Frederico Ozanan, mormente lindeiramente ao no 31 haja vista que 

aquela via urbana se encontra totalmente precarizada,com sujeira 

,causando não só um mal estar e desconforto aos moradores 

locais,como também propiciando um ambiente sem 

higiene,fomentador de tantas outras mazelas. Em seguida, foi feita a 

Apresentação do Projeto de Lei de no 234/2018, que altera Art. 3º  e 

acrescenta parágrafo único na Lei Municipal no 1573, de 27/11/1991, 

e revoga a Lei Municipal no 47590, de 15/06/2018, que considera 

logradouros de uso estritamente residencial, e dá outras providências. 

O vereador Dovik afim de esclarecimento disse que o Projeto já 

havido sido votado e o objetivo do novo Projeto é somente alterar  o 



 

artigo 3o e pediu à Assessoria Jurídica, na pessoa do Dr. Euribes 

Tavares, que explicasse melhor essa alteração do artigo. O Assessor 

Jurídico salientou que a única mudança que houve foi que no texto 

anterior ao que se refere ao texto original, o espaço destinado á área 

Publica de lazer se tratando de área privada que será usada, não tem 

como haver área pública naquele espaço. Sendo assim, sugeriu à 

Procuradora Municipal, Dr. Anne Lacerda, que substituisse a palavra 

‘’publica’’ pela expressão “de acesso restrito ao Público” e o 

parágrafo único permanece da maneira que foi feito por esta Casa. O 

Projeto de Lei foi colocado em votação, sendo aprovado por 

unânimidade.  Logo após foi feita a apresentação do Projeto de no 

235/2018, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

Suplementar . após discussão e posterior votação o  Projeto de Lei foi 

aprovado por unanimidade. Dando continuidade, foi feita a 

apresentação do Projeto de Lei de no 236/2018, que dispõe sobre 

abertura de Crédito Adicional Suplementar. Com o intuito de corruigir 

e adequar a redação o Vereador Sebastião sugeriu uma emenda 

modificativa no Art 2o, substituindi a expreaaão ‘’esta lei está de 

acordo ‘’ pela expressão “em acordância com artigo 83’’. Após 

discussão o Projeto de Lei foi colocado em votação, sendo aprovado 

por unanimidade juntamente com a emenda oferecida. Em sequência, 

foi concedida a palavra ao Senhor José Paulo Batista da Fazendinha 

Esperança e do Rotary Club, o qual agradeceu a esta Casa e aos 

Vereadores  pelo pensamento voluntário e apoio dado ao Projeto 

Fazendinha  que teve a idéia  lançada em 1999, mas foi inaugurada 

apenas em 2014 por ele e por Anderson Barbosa que lutaram  para  

conseguir reconhecimento e pra que o Projeto permanecesse ao longo 

desses  anos. Salientou ainda que a Fazendinha é uma ONG que não 

possui fins lucrativos e vive de doações da sociedade, e que o 

vereador Robinho que hoje trabalha como coordenador da entidade 

também ingressou como voluntário e sempre foi de grande ajuda para 

a Instituição. Convidou  a todos os presentes para comparecerem a 27 
o  Festa Sertaneja que será realizada  no Radium Clube Dorense,onde o 

lucro será destinado a entidades mais necessitadas e esse ano terá a 

renda revertida para a Fazendinha. O Vereador Divino José Costa 



 

parabenizou o Senhor Batista e o Vereador Robson pelo trabalho que 

eles vem desempenhando na ajuda aos dependentes químicos. O 

Vereador Robson agradeceu à Secretária de Obras do Município e 

afirmou que tem conseguido resolver os problemas graças à ajuda da 

Prefeitura Municipal e  da população, juntamente com as doações de 

alguns super-mercados da cidade, que ajudam a manter mais de 30 

internos com poucos recursos. Dando continuidade foi dada a palavra 

à Secretaria Municipal de Obras e Serviço Públicos, Sra. Eliana Reis, 

a qual falou sobre as mudanças ocorridas recentemente no transito do 

centro da cidade. A mesma relatou que vem recebendo vários pedidos 

de mudanças para equilibrar o transito da cidade, e que no momento a 

Prefeitura Municipal não possui Engenheiro de trânsito, mas possui 

um Engenheiro chamado Alex que trabalha há 28 anos com o  trânsito 

e  tem um vasto conhecimento acerca da legislatura de trânsito e, por 

esse motivo, pauta suas ações de acordo com a legalidade no que se 

refere a regras de tráfego.E m resposta ao  questionamento  da Sra. 

Elaine, proprietária de uma empresa de Moto taxi, a Rua 2 de 

novembro, onde se localiza sua empresa, mede 9 m e 30 cm e  afunila  

de frente o comércio onde as motos ficam estacionadas1, concluindo, 

existem vários casos de acidente ocasionados pela diminuição das 

calcadas  e após estudos concluíram que aquela rua  deveria ser de 

mão única pelo tamanho da sua largura  e que os caminhões não viram 

na rua Santo Antonio mas na rua Bias Fortes conseguem virar 

tranquilamente. O Vereador Justino salientou que toda sinalização de 

faixa azul precisa de uma Lei regulamentando sua implantação e 

utilização e o Município não possui essa Lei e perguntou à Secretária 

em qual Lei ela se baseou para realizar a pintura da referida faixa ao 

que a Secretaria de Obras afirmou que de acordo com a Resolução nº 

302 do Conselho Nacional da CONTRAM. A Assessoria Jurídica, na 

pessoa do Dr. Euribes Tavares, salientou que apesar de haver uma 

Resolução do CONTRAM a respeito, não justifica uma regulamentar 

nessa matéria, pois foi votado nesta casa um Projeto de Lei que trata 

do Plano de Mobilidade Urbana e foi compactuado que toda operação 

que envolvesse o sistema de tráfego urbano não precisaria ser 

aprovado pela Câmara mas deveria ser trazido ao conhecimento 



 

prévio desta Casa e foram informados pelo Executivo que  viria uma 

equipe de engenheiros de tráfego para avaliar juntamente com o 

governo do Estado que analisaria toda trafegabilidade do município e 

não de forma fracionaria e que a faixa azul deve ser regulamentada na 

legislação do Município. O Vereador Robson afirmou que o primeiro 

Requerimento feito por ele quando adentrou esta Casa foi o pedido de 

faixa azul e a resposta do Executivo foi que seria necessária a chegada 

de uma equipe de Belo Horizonte para a análise do transito e que até 

então essa equipe não veio. A Secretária de Obras informou que o 

Projeto já esta em andamento para passar por aprovação e que em 

momento algum pensou em passar por cima desta Casa, e que foi feito 

o Concurso Publico para nomear um Engenheiro de trânsito. O 

Vereador Sebastião questionou sobre a existência de um suposto 

abaixo assinado dos comerciantes para a mudança no transito e a 

Secretária informou que esse abaixo assinado não existe e sim 

reclamações por parte de alguns comerciantes. O Assessor Jurídico 

reafirmou que a faixa azul esta irregular e será necessário um plano de 

trânsito para regulamentar o Plano de Mobilidade Urbana e, uma vez 

regulamentado um plano é necessário que sejam seguidas as regras 

que envolvem a viabilidade urbana. A Procuradora do Municipio, Dra. 

Anne Lacerda pediu a palavra a fim de esclarecimento e afirmou não 

haver uma irregularidades no ato, pois a colocação de uma faixa azul é 

um ato discricionário do Poder executivo e que somente não está 

sendo aplicada totalmente a Lei por não ter sido elaborado o Decreto e 

que a mudança  foi criada para atender as reclamações dos 

Comerciantes do local. Após discussão, foi acordado que a Secretária 

de Obras providenciará a retirada da Placa que se encontra no local e 

que não haverá cobrança de multa até que o Projeto de Lei seja 

apresentado e aprovado por esta Casa e foi agendada uma reunião de 

comissões para o próximo dia 24 juntamente com a Secretária e o 

Prefeito Municipal para que seja encontrada uma solução para este 

problema. Por fim, o 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.  

Ata da segunda sessão da trigésima quinta reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

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

dezoito horas, a segunda sessão da trigésima quinta 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 foi feita a leitura do 

Projeto de Lei de no 234/2018, que altera Art. 3º e acrescenta 

parágrafo único na Lei Municipal no 1573, de 27/11/1991, e revoga a 

Lei Municipal no 47590, de 15/06/2018, que considera logradouros de 

uso estritamente residencial, e dá outras providências. O Projeto de 

Lei foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Logo 

após foi feita a leitura do Projeto de no 235/2018, que dispõe sobre 

abertura de Crédito Adicional Suplementar. O Projeto de Lei foi 

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando 

continuidade foi feita a apresentação do Projeto de Lei  de no 

236/2018, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

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

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade juntamente 

com a emenda proposta. Em seguida o Vereador Presidente Divino 

José Costa pediu ao Vereador Delber 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. 


