
 Ata da trigésima oitava reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

Realizou-se no dia nove de outubro de dois mil e dezoito, às dezoito horas , 

a vigésima sétima 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 

sobrinho 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 a Vereadora 

Luciana que fizesse a prece inicial. Em seguida foi  feita a apreciação da 

Ata da 36a Reunião ordinária  e  da 37o ordinária,as duas atas  foram 

aprovada por unanimidade. Logo após,foi feita a apresentação das 

correspondências recebidas,uma carta enviada pela Diretora da Santa Casa 

de Misericórdia Natália Mesquita Azevedo que  solicita ajuda em relação 

ao fato que é de seu conhecimento que a população não pode utilizar o 

espaço público para trabalhar,porém existem diversos lugares na cidade em 

espaços Públicos que estão montados treleres de sanduíches,como na praça 

Santa Cruz e em frente a escola Belmiro Braga ,sendo que seu sobrinho 

Jonathan Wilker Silva Lemos vem lutando desde o ultimo mandado do 

antigo prefeito para conseguir autorização para montar o seu trailer ,sendo 

um caso de necessidade de subsistência e  sustentar sua família,tendo seu 

pedido sempre negado pelas autoridades,e pediu que fosse dado o direito 

para ele que deram para os outros ,pois a lei deve ser cumprida por todos.O 

vereador Presidente Divino José Costa deu o exemplo da cidade de Bambui 

onde existe uma praça de alimentação , e afirmou que por  se tratar de um 

caso  antigo de muitos anos e necessária uma reunião entre legislativo e 



executivo  para discutir sobre o assunto,pois existem pessoas que foram 

beneficiadas com autorização para abrir seu trailer e outras se sentem no 

Direito de também ter um.Em seguida, foi feita a Apresentação da 

Indicação nº 117/2018 que solicita que sejam demandadas a determinação 

de providencias, junto á Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos 

visando os seguintes procedimentos de interesse público:1-Serviços de 

reparação nos aparelhos da academia ao ‘’Ar Livre’’ instalada no bairro 

Maringá,haja vista que vários deles se encontram avariados dificultando ou 

quase inviabilizando seu uso pelos populares locais,sendo necessário 

também um aparelho de exercício ,até mesmo de alvenaria,tendo em vista 

que o outrora lá existente foi transferido para outra comunidade 

,ressaltando ainda  a necessidade de uma limpeza no local e complementar 

o piso de cimento em frente da academia, facilitando seu acesso;2-Serviços 

de implantação de placas de ‘’PARADA DE CIRCULAR ‘’,nos locais em 

que as mesmas não se encontrem,além de providenciar reparos nos 

repectivos bancos de espera ,mormente em frente ao Hospital,na Avenida 

São Vicente de  Paulo, e assentos no ponto de parada da Rodoviária.;3-

Avaliar a possibilidade logística para abertura de uma rua na parte do fundo 

da Igreja Santo Expedito ,cuja de acesso as vias urbanas como Ruas 

Cerá,Goias ,Alagoas,e outras ,também no Bairro Maringá,salientando que 

os moradores daquelas vias serão muito beneficiadas em face de facilitação 

de acesso e fluxo viário.Em seguida,foi feita a leitura  da Indicação de 

nº 118/2018 que solicita que sejam procedidas medidas junto á 

Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos,visando a 

concretização de ações destinadas aos serviços de limpeza no entorno 

do Lago dos Encantos ,haja vista das folhas das palmeiras que não tem 

sido recolhidas e outros destritos.  Ato contínuo foi feita a leitura da 

Indicação de nº 119/2018, que solicita que sejam tomadas 



providencias junto ao Setor Municipal de Obras e Serviços Públicos 

,através dos órgãos Públicos,através do órgão competente ,no sentido 

de instalar placas de denominação das vias públicas urbanas ,até 

mesmo criando parcerias com o setor privado visando a diminuição de 

custos,ou pelo menos que sejam indicadas as mesmas nos 

posteamentos das respectivas vias,considerando que praticamente 

todos os bairros, sejam periféricos ou até mais centralizados ,não 

possuem indicação ,criando grandes dificuldades para todos ,até dos 

serviços . Em ato continuo foi a leitura do Projeto de Decreto 

Legislativo de nº 25/2018 que concede a comenda Legislativa Vereador 

Manoel Inácio Miranda,ao Digníssimo Dr. Gustavo Adélio Lara Ferreira 

,Delegado Geral Chefe Adjunto da Policia Civil do Estado de Minas  

Gerais.Colocado em discussão,o Projeto de Decreto legislativo foi 

aprovado por unanimidade.O Vereador Dovik salientou que o Dr Gustavo é 

chefe da Policia Civil,é de Boa Esperança e ajudou na cessão de uso do 

prédio da Delegacia da rua direita que foi cedida para a Prefeitura,e que não 

tem medido esforços para ajudar o Município no que se refere a Segurança 

Pública.Colocado em votação,o Projeto de Decreto Legislativo foi 

aprovado por unanimidade,tendo como escrutinadores os Vereadores 

Dovik e Vailton. Dando seguimento, foi feita a Apresentação do  Projeto 

de Lei seguinte de nº 259/2018 que dispõe sobre denominação de via 

pública urbana e dá outras providencias. O Vereador Alvânio pediu a 

colaboração dos  demais Vereadores para aprovação do Projeto ,fazendo 

um breve resumo sobre quem foi o senhor Tarlei e a importância do Projeto 

Em discussão,o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade.Ato seguinte  

foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 260/2018,que dispõe sobre 

denominação de via pública urbana e dá outras providencias.O Vereador 

Luiz Valentino ressaltou que Rainer era um ótimo profissional,de família 



tradicional da cidade ,uma pessoa popular e muita querida por todos ,e por 

tudo isso é merecedor desta homenagem. O Vereador Alvânio parabenizou 

em seguida o Vereador Luiz Valentino pela nobre iniciativa pois Rainer era 

uma pessoa inexplicável. Em discussão,o Projeto de Lei foi aprovado por 

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

261/2018,que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar. 

Como forma de corrigir e adequar a redação, foi sugerida pelo 

vereador Sebastião sugeriu  a seguinte emenda modificativa no art 

2,substituindo-se a expressão “parcialmente’’ pela expressão 

‘’totalmente’’ .O Projeto foi aprovado por unanimidade com as emendas 

oferecidas. Em ato continuo, foi feita  a Apresentação do Projeto de 

Lei nº 262/2018 que autoriza o Poder Executivo a conceder Permissão de 

uso,não onerosa á Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Boa 

Esperança APAE,para os fins que especifica. Em discussão o Projeto de 

Lei foi encaminhado para estudo pelas Comissões Permanentes da 

Casa.Após,foi feita a Apresentação do Projeto de n 263/2018 que 

dispõe sobre as instalações e funcionamento de circos itinerantes. Em 

discussão o Projeto de Lei foi encaminhado para estudo pelas 

Comissões Permanentes da Casa.Em ato seguinte,foi feita a 

Apresentação do Projeto de n 264/2018 que dispõe sobre a sinalização 

de locais de interesse do Patrimônio Histórico Cultural e dá outras 

providências. Em discussão o Projeto de Lei foi encaminhado para 

estudo pelas Comissões Permanentes da Casa. Pela ordem do dia,foi 

feito encaminhamento das Contas Públicas e do Parecer prévio 

emitido pelo TCE/MG relativo ao exercício  de 2014 de ordenação do 

ex Prefeito Antonio Carlos Vilela á Comissões  Permanente de 

Finanças e Orçamentos ,bem como ciência a todas as demais 



comissões,para devido estudo e apresentação de parecer terminativo 

ate dia 29 do corrente mês. Em ato seguinte, foi concedida a palavra 

ao Prefeito Municipal Hideraldo Henrique Silva,que agradeceu aos 

Vereadores que caminharam juntos com sua família nessa empreitada 

política na candidatura de seu irmão Marcus Vinicius para Deputado 

Estadual,foram eles o Lider do Governo Dovik,os vereadores 

Justino,AntonioDonizete,Sebastião,LuizValentino,Robson,Luciana e o 

Presidente da Câmara Divino José Costa.Ressaltou ainda que seu 

irmão teve no Município 5 mil 449 votos,sendo motivo de grande 

orgulho,pois mostrou que seu governo tem sido aprovado na medida 

do possível,e que os antigos candidatos que eram considerados o 

Maximo da política no Município tiveram uma derrota expressiva nas 

urnas.E afirmou sua satisfação ao ver que o povo Mineiro e o povo 

Esperancense mostrou que sabe dar seu voto e souberam escolher seus 

representantes, completando que não saíram desta eleição derrotados 

pois estão recém chegados na política e foram bem votados com quase 

19 mil votos no total,agradecendo também a toda população que 

votaram e acreditaram em sua política.Para encerramento, o Presidente 

Vereador Divino José Costa pediu a Vereadora Luciana que fizesse a prece 

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 trigéssima sétima reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

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

vigésima sétima 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 a Vereadora Luciana que fizesse a prece 

inicial . Dando seguimento, foi feita a Apresentação do  Projeto de Lei nº 

259/2018 que dispõe sobre denominação de via pública urbana e dá outras 

providencias.Em discussão,o Projeto de Lei foi aprovado por 

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

260/2018,que dispõe sobre denominação de via pública urbana e dá outras 

providencias.Em discussão,o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

Ato continuo  foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 261/2018,que 

dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar. Como forma de 

corrigir e adequar a redação, foi sugerida pelo vereador Sebastião 

sugeriu  a seguinte emenda modificativa no art 2,substituindo-se a 

expressão “parcialmente’’ pela expressão ‘’totalmente’’ .O Projeto foi 

aprovado por unanimidade com as emendas oferecidas. Em ato continuo, 

foi feita  a Apresentação do Projeto de Lei nº 262/2018 que autoriza o 

Poder Executivo a conceder Permissão de uso,não onerosa á Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais de Boa Esperança APAE,para os fins que 

especifica. Em discussão o Projeto de Lei foi encaminhado para estudo 

pelas Comissões Permanentes da Casa.Após,foi feita a Apresentação 

do Projeto de n 263/2018 que dispõe sobre as instalações e 

funcionamento de circos itinerantes. Em discussão o Projeto de Lei foi 

encaminhado para estudo pelas Comissões Permanentes da Casa.Em 

ato seguinte,foi feita a Apresentação do Projeto de n 264/2018 que 

dispõe sobre a sinalização de locais de interesse do Patrimônio 

Histórico Cultural e dá outras providências. Em discussão o Projeto de 

Lei foi encaminhado para estudo pelas Comissões Permanentes da 



Casa. Por fim, o Presidente Vereador Divino José Costa pediu a Vereadora 

Luciana que fizesse a prece final. Nada mais havendo a tratar na reunião, 

foi a mesma 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. 

 

 

 

 

 

 


