
Ata da décima quarta reunião ordinária da Câmara Municipal de Boa 

Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

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

dezoito horas, a décima quarta reunião ordinária 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 Donizete da Cunha, 

Antonio Justino Neto, Delber Augusto de Araújo, Luciana Cândida 

Paula, Ludwig Von Klaus Dovik Gischewski, Luiz Valentino 

Pimenta, Marcelino Batista Silva, Robson Ramon Resende e Sebastião 

Monteiro. Em seguida o Presidente Vereador Divino José Costa pediu 

ao Vereador Alvânio que fizesse a prece inicial. Na sequência foi feita 

a leitura do atestado médico enviado pelo Vereador Vailton de Amaral 

justificando sua ausência. Na sequência foram colocadas em votação 

as atas das 12ª e 13ª reuniões ordinárias e a ata da 4ª reunião 

extraordinária, as quais foram aprovadas por todos os Vereadores 

presentes. Ato contínuo foi feita a leitura da Indicação nº 59/2017, de 

autoria do Vereador Justino, a qual solicita que sejam determinadas 

medidas administrativas junto à Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos, no sentido de se avaliar e proceder instalação de, 

pelo menos 04 passarelas elevadas e pintadas nas duas pistas da 

Avenida Prefeito João Júlio de Faria, destinadas a propiciar travessia 

segura de pedestres naquela via urbana. Na sequência foi feita a leitura 

da Indicação nº 60/2017, de autoria do Vereador Vailton, a qual 

solicita providências junto ao setor municipal de obras e serviços 

públicos, visando possibilitar procedimento de limpeza e conseqüente 

retirada de lixo que se encontra na extensão da Rua Agnaldo Souza, 

no Bairro Santa Terezinha, mormente nas adjacências do nº 396, haja 

vista que aquela via urbana se encontra como em estado de abandono, 

causando os mais diversos e constrangedores desconfortos a todos 

seus moradores e proprietários, urgindo uma ação saneadora neste 

justo e urgente sentido. Dando continuidade foi feita a leitura do 

Projeto de Lei nº 78/2017, que dispõe sobre nova denominação de via 

pública urbana e dá outras providências. Após discussão e posterior 

votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Dando 

prosseguimento foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 79/2017, que 

dispõe sobre denominação de via pública urbana e dá outras 

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

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



de Lei nº 80/2017, que autoriza o município de Boa Esperança a 

contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – 

BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras 

providências. Com o intuito de corrigir e adequar a redação o 

Vereador Sebastião sugeriu uma emenda modificativa no Art. 1º, 

passando para a seguinte forma correta: “Art. 1º - Fica o Chefe do 

Executivo autorizado a celebrar com o Banco de Desenvolvimento de 

Minas Gerais S/A – BDMG, operações de crédito até o montante de 

R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), destinadas à 

aquisição de máquinas e equipamentos, observada a legislação 

vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 

04 de maio de 2000.”; uma enenda modificativa no  Art 6º, 

substituindo-se a expressão “artigo primeiro” pela expressão “Art 1º, 

desta Lei”; uma emenda modificativa no Art 7º, acrescentando-se a 

expressão “observada edição de Lei autorizativa específica” e uma 

emenda modificativa no Art 8º, excluindo-se a expressão “revogadas 

as disposições em contrário”. O Vereador Justino salientou que várias 

pessoas haviam reclamado sobre a situaçao dos Caminhões de lixo e 

que com este Projeto esta situação começa a ser resolvida. O Vereador 

Delber disse que a coleta de lixo no município atualmente não condiz 

com as normas de segurança do trabalho. O Vereador Marcelino disse 

que fez uma visita ao Lixão Municipal na qual pôde averiguar que as 

pessoas que trabalham nesse local sofrem grandes riscos devido a 

condição de trabalho naquele local. O Vereador Dovik salientou que 

foram feitos vários estudos para se chegar ao presente Projeto e que o 

mesmo visa garantir a segurança para que os garis e coletores de lixo 

possam trabalhar. Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei 

foi aprovado por todos os Vereadores presentes juntamente com as 

emendas propostas. Em sequência foi encaminhado para estudo pelas 

Comissões Permanentes da Casa o Projeto de Lei nº 81/2017, que 

dispõe sobre o reparcelamento de débitos do município de Boa 

Esperança–MG com seu Regime Próprio de Previdência Social – 

RPPS. Na sequência foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 82/2017, 

que Inclui Ações 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. Com o intuito de corrigir e adequar a redação o Vereador 

Marcelino sugeriu uma emenda modificativa no Art. 1º, substituindo-

se a expressão “a seguinte dotação orçamentária” pela expressão “as 



seguintes dotações orçamentárias” e no Art. 3º, passando para a 

seguinte forma correta: “Art. 3º - Como recursos à abertura de Crédito 

Adicional Especial, será anulada parcialmente, de acordo com a Lei 

4.320/64, art.43§ 1º, inciso lll, a seguinte dotação orçamentária do 

exercício de 2017: ”. Após discussão e posterior votação o Projeto de 

Lei foi aprovado por todos os Vereadores presentes juntamente com as 

emendas propostas. Ato contínuo foi feita a leitura do Projeto de Lei 

nº 83/2017, 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. Com o intuito de corrigir e adequar a 

redação o Vereador Delber sugeriu uma emenda modificativa no Art. 

3º, substituindo-se a expressão “parcial e totalmente” pela expressão 

“parcialmente”. Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei 

foi aprovado por todos os Vereadores presentes juntamente com as 

emendas propostas. Dando continuidade foi feita a leitura do Projeto 

de Lei nº 84/2017, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

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

aprovado por todos os Vereadores presentes. Na sequência foi feita a 

leitura do Projeto de Lei nº 85/2017, 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. Com o 

intuito de corrigir e adequar a redação o Vereador Delber sugeriu uma 

emenda modificativa no Art. 3º, passando para a seguinte forma 

correta: “Art. 3º - Como recursos à abertura de Crédito Adicional 

Especial, será anulada parcialmente, de acordo com a Lei 4.320/64, 

art.43§ 1º, inciso lll, a seguinte dotação orçamentária do exercício de 

2017:”. Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi 

aprovado por todos os Vereadores presentes. Dando prosseguimento 

foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 86/2017, que dispõe sobre 

abertura de Crédito Adicional Suplementar. Após discussão e 

posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por todos os 

Vereadores presentes. Em seguida foi feita a leitura do Projeto de Lei 

nº 87/2017, 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. Com o intuito de corrigir e adequar a 

redação o Vereador Delber sugeriu uma emenda modificativa no Art. 

3º, substituindo-se a expressão “parcial e totalmente” pela expressão 

“parcialmente”. Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei 

foi aprovado por todos os Vereadores presentes juntamente com a 

emenda proposta. Na sequência foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 

88/2017, 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. Dando 

prosseguimento foi encaminhado pra estudo pelas Comissões 

Permanentes da Casa o Projeto de Lei nº 89/2017, que aprova o Plano 

de Mobilidade Urbana de Boa Esperança/MG conforme Plano Diretor 

Participativo de Desenvolvimento do Município e Lei Federal nº 

12.587/2012 e dá outras providências. Em seguida o Vereador Delber 

fez a leitura do Parecer Conjunto dos membros das Comissões 

Permanentes da Casa, sobre o Projeto de Lei nº 77/2017, que institui 

novo regime de adiantamento para custeio de despesas de pequeno 

porte e de pronto pagamento e dá outras providências. Após discussão 

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

Vereadores presentes juntamente com as emendas propostas. O 

Vereador Dovik salientou que o Prefeito Hideraldo se encontra em 

Brasília com o intuito de firmar convênios que venham a beneficiar 

nossa cidade. Na sequência foi dada a palavra ao Sr. José Severino da 

Silva, Assessor Especial de Defesa Social, o qual falou acerca dos 

diversos problemas ocasionados pelos andarilhos e moradores de rua 

que freqüentam a Praça Santa Cruz e seu entorno. Este salientou que 

estes, muitas vezes, abordam e perturbam os transeuntes e moradores 

daquele local e que a Guarda Municipal vem trabalhando para tentar 

coibir este tipo de acontecimento, embora esta seja uma tarefa que não 

vem mostrando resultados efetivos. Salientou, ainda, que há pessoas 

que auxiliam estes com dinheiro e alimentos, daí o motivo de ser tão 

difícil encontrar uma solução para este problema. O Vereador Justino 

questionou se a construção de um albergue não seria uma maneira de 

solucionar esta questão, ao que o Sr. José Severino disse não ser esta a 

solução ideal, uma vez que a construção do mesmo só faria aumentar 

a já elevada presença desses moradores de rua em nosso município. 

Na sequência foi dada a palavra ao Sr. Walter Ramos da Silva, Diretor 



Administrativo da Guarda Municipal. Este salientou que, na sua 

opinião, o Terminal Rodoviário não deveria ser naquele local, e sim, 

na entrada da cidade. Salientou também que a Guarda Municipal conta 

atualmente com 10 agentes e que vem realizando várias operações 

junto à Polícia Militar, bem como outras atividades pertinentes. O 

Vereador Dovik salientou que será inaugurado Centro de Atendimento 

Municipal, local este onde funcionarão vários órgãos da 

Administração Municipal, com o intuito de se fazer economia e 

centralizar o atendimento de alguns órgãos. Em seguida o Presidente 

Vereador Divino José Costa pediu ao Vereador Willer 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 décima quarta reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

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

dezoito horas, a segunda sessão da décima quarta reunião ordinária 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 Donizete 

da Cunha, Antonio Justino Neto, Delber Augusto de Araújo, Luciana 

Cândida Paula, Ludwig Von Klaus Dovik Gischewski, Luiz Valentino 

Pimenta, Marcelino Batista Silva, Robson Ramon Resende e Sebastião 

Monteiro. Em seguida o Presidente Vereador Divino José Costa pediu 

ao Vereador Alvânio que fizesse a prece inicial. Na sequência foi feita 

a leitura do atestado médico enviado pelo Vereador Vailton de Amaral 

justificando sua ausência. Dando continuidade foi feita a leitura do 

Projeto de Lei nº 78/2017, que dispõe sobre nova denominação de via 

pública urbana e dá outras providências. Após discussão e posterior 

votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Dando 

prosseguimento foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 79/2017, que 

dispõe sobre denominação de via pública urbana e dá outras 

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

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

de Lei nº 80/2017, que autoriza o município de Boa Esperança a 

contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – 

BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras 



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

aprovado por todos os Vereadores presentes juntamente com as 

emendas propostas. Na sequência foi feita a leitura do Projeto de Lei 

nº 82/2017, que Inclui Ações 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 

juntamente com as emendas propostas. Ato contínuo foi feita a leitura 

do Projeto de Lei nº 83/2017, 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 

juntamente com as emendas propostas. Dando continuidade foi feita a 

leitura do Projeto de Lei nº 84/2017, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Suplementar. Após discussão e posterior votação o 

Projeto de Lei foi aprovado por todos os Vereadores presentes. Na 

sequência foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 85/2017, 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. Dando prosseguimento 

foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 86/2017, que dispõe sobre 

abertura de Crédito Adicional Suplementar. Após discussão e 

posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por todos os 

Vereadores presentes. Em seguida foi feita a leitura do Projeto de Lei 

nº 87/2017, 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 

juntamente com a emenda proposta. Na sequência foi feita a leitura do 

Projeto de Lei nº 88/2017, 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. Dando 

prosseguimento o Vereador Delber fez a leitura do Parecer Conjunto 

dos membros das Comissões Permanentes da Casa, sobre o Projeto de 

Lei nº 77/2017, que institui novo regime de adiantamento para custeio 

de despesas de pequeno porte e de pronto pagamento e dá outras 

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

aprovado por todos os Vereadores presentes juntamente com as 

emendas propostas. Em seguida o Presidente Vereador Divino José 

Costa pediu ao Vereador Willer 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. 




