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Ata da sessão solene de posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito
Municipal, eleitos em dois de outubro de dois mil e dezesseis, no Município de
Boa Esperança-MG, para a legislatura e governo 2017/2020.
Realizou-se no dia primeiro de janeiro de dois mil e dezessete, às dezoito horas,
nas dependências da Câmara Municipal de Boa Esperança, a sessão solene que
teve como objetivo a posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito Municipal,
eleitos no pleito de dois de outubro de dois mil e dezesseis e que estarão à
frente do Município de dois mil e dezessete a dois mil e vinte. Dando
cumprimento aos preceitos legais, assumiu a Presidência da sessão, o vereador
eleito Antônio Donizetti da Cunha, que, inicialmente, fez a chamada dos
vereadores eleitos, pela ordem alfabética, pedindo-lhes que ocupassem seus
lugares, no local a eles reservado: Alvânio Pacelli Figueiredo Junior, Antonio
Justino Neto, Delber Augusto de Araújo, Divino José Costa, Luciana Cândida
Paulo, Ludwig Von Klaus Dovik Gischewski, Luiz Valentino Pimenta,
Marcelino Batista Silva, Robson Ramon Resende, Sebastião Monteiro, Vailton
de Amaral e Willer José de Araújo. Ato contínuo, o vereador Antônio Donizeti
da Cunha, Presidente da sessão, em nome de Deus e do Povo do Município de
Boa Esperança, declarou aberta a sessão solene de posse e de instalação da nova
Câmara Municipal, para a legislatura do período de dois mil e dezessete a dois
mil e vinte, e convidou a todos a ouvirem, com o devido respeito, o Hino
Nacional Brasileiro. A seguir, convocou os vereadores eleitos para
acompanharem, de pé, a leitura do compromisso, feito nos seguintes termos:
“Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei
Orgânica Municipal, observar as Leis, desempenhar o mandato que me foi
confiado e trabalhar pelo progresso do Município e pelo bem estar de seu
povo.” Feita a chamada nominal dos vereadores, cada um deles respondeu:
“Assim o prometo”. Após a declaração do compromisso, o Presidente da
sessão, vereador Antônio, declarou empossados os senhores vereadores à
Câmara Municipal de Boa Esperança, para a legislatura a vigorar de dois mil
dezessete a dois mil e vinte, pedindo a Deus que os ajudassem a um
desempenho administrativo que só benefícios trouxessem à nossa comunidade.
Na oportunidade, informou que, com relação à exigência legal da apresentação
das declarações de bens e diplomas eleitorais dos empossados, estes
documentos já se encontravam junto à Secretaria da Câmara, cumprindo
preceito legal. Após passou-se à eleição da Mesa Diretora da nova Câmara
Municipal para o período legislativo que ora se inicia, no biênio 2017/2018,
pedindo aos vereadores Marcelino Batista Silva e Vailton de Amaral, para
atuarem como escrutinadores, com o auxílio da Secretária da Câmara, fazendo a
apuração dos votos. As cédulas foram colocadas à disposição dos vereadores,
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devendo as mesmas serem colocadas na caixa receptora, após votação secreta
em chapa única, havida por consenso, registrada na Secretaria, para os cargos
de Presidente, Vice-Presidente e Secretário da Casa Legislativa Municipal,
devendo esta opção ser marcada com um “X”. Processada a votação, apurados
os votos, ficou constatado o seguinte resultado: - a chapa única, encabeçada
pelo candidato à Presidência, Vereador Divino José Costa, obteve 13 (treze)
votos válidos. Sendo assim, por decisão da maioria da Casa, a Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Boa Esperança, para o primeiro biênio – 2017/2018, terá
a seguinte composição: - para Presidente: Vereador Divino José Costa; - VicePresidente: Vereador Willer José de Araújo; - Secretário: Vereador Alvânio
Pacelli Figueiredo Junior. Definida a composição da Mesa Diretora, em face do
resultado da votação, o Presidente da sessão, Vereador Antônio Donizeti da
Cunha, declarou-a empossada, convidando o Presidente, o Vice-Presidente e o
Secretário para dirigirem, a partir deste momento, os trabalhos desta cerimônia,
declarando encerrada a tarefa a ele confiada, de dirigir e presidir esta sessão
solene em sua fase inicial. Ato contínuo, o Sr. Presidente, Vereador Divino José
Costa, declarou instalada a Câmara Municipal de Boa Esperança, para atuar na
legislatura 2017/2020, considerando que o município esteja sempre acima de
nossas razões pessoais, como forma de garantir a plena implementação do
desenvolvimento, o qual nosso povo merece. Por Deus e por nosso povo.
Prosseguindo, foram convidados para compor a Mesa, assentando-se nos
lugares a eles reservados, o Prefeito eleito, Sr. Hideraldo Henrique Silva e o
Vice-Prefeito eleito, Sr. Antônio Xavier Filho. Já assentados nas cadeiras a eles
reservados, o Sargento Elisson Mendonça - Comandante do Destacamento da
Polícia Militar Rodoviária; Dr. José Marcos Rodrigues Vieira - Desembargador
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o Padre Leonir Peruzio. Em
seguida foram convidados os novos Secretários Municipais para tomarem seus
devidos lugares: Secretário de Governo – Sr. Alex Reis da Silva; Secretário de
Obras e Serviços Públicos – Sr. Adilson Felizali Barbosa; Secretária de
Educação – Sr. Pedro José Coimbra; Secretário da Saúde – Sr. Darlan Portugal
Lara; Secretária de Planejamento – Srª. Cristina Zerbini de Araújo Naves;
Secretário da Fazenda e Arrecadação – Sr. Nivaldo Antônio Ferreira; Secretária
de Promoção Social e Habitação; Srª. Vanessa Vilela Silva; o Secretário de
Agricultura, Pesca e Meio Ambiente - Sr. Bruno de Souza Monte Raso;
Secretário de Administração e Comunicação – Sr. Edson de Oliveira; Secretário
de Esportes – Sr. Aroldo Rosa de Medeiros Júnior; Secretário de
Desenvolvimento Tecnológico, Econômico e Turismo – Sr. Marcos Fernando
de Abreu; Secretário de Defesa Social – Sr. José Severino da Silva; Controlador
Geral – Sr. Willian Carvalho Oliveira; Assessor Jurídico voluntário - Dr. José
Carlos Cunha e a Diretora Superintendente do SAAE – Srta. Joana Darc
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Alvarenga Lara. Ato contínuo, o Prefeito eleito, Sr. Hideraldo Henrique Silva, e
o Vice-Prefeito eleito, Sr. Antônio Xavier Filho, proferiram, solenemente, o
seguinte compromisso, que ora assumiam diante do povo de Boa Esperança:
“Prometo manter, defender e cumprir a Constituição Municipal, observar as
Leis e promover o bem geral do Município.”. Cumpridas as formalidades
previstas na Lei Orgânica do Município, o Sr. Presidente, vereador Divino José
Costa, os declarou empossados, respectivamente, nos cargos de Prefeito e VicePrefeito do Município de Boa Esperança, governo 2017/2020. Dando
prosseguimento, o Sr. Hideraldo Henrique Silva, fez um pronunciamento pela
primeira vez, já na condição de Prefeito Municipal. Em seguida, o Sr. Antônio
Xavier Filho, fez um pronunciamento pela primeira vez, já na condição de
Vice-Prefeito Municipal. Na sequência fizeram uso da palavra,
respectivamente, Vereador Sr. Alvânio Pacelli Figueiredo Junior; Sr. Robson
Ramon Resende; Sr. Luiz Valentino Pimenta; Sr. Antônio Justino Neto; Sr.
Marcelino Batista Silva; Sr. Delber Augusto de Araújo; Sr. Antônio Donizeti da
Cunha; Sra. Luciana Cândida Paulo; Sr. Vailton de Amaral; Sr. Sebastião
Monteiro; Sr. Ludwig Von Klaus Dovik Gischewski e Sr. Willer José de
Araújo. Dando continuidade o Presidente Vereador Divino José Costa salientou
que de agora em diante a única bandeira política que existe é a bandeira de Boa
Esperança e justificou a ausência do ex-Prefeito Municipal pois este não se
encontrava no município para participar desta cerimônia. A seguir, a pedido do
Sr. Presidente, fez uso da palavra Padre Leonir, que, após cumprimentar e
parabenizar aos empossados, convidou a todos a rezar a oração “Pai Nosso”,
proferindo, a seguir, a bênção a todos os empossados. Ato contínuo, o Sr.
Presidente concluindo, agradeceu a presença de todos que vieram abrilhantar
esta memorável solenidade, declarando encerrada a sessão. Sem mais nada a ser
tratado, eu, vereador Alvânio Pacelli Figueiredo Junior, Secretário, lavrei a
presente ata que, dada conforme, será devidamente assinada pelos Vereadores,
Prefeito e Vice-Prefeito.

