
Ata da décima quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Boa 

Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

Realizou-se no dia cinco de setembro de dois mil e dezessete, às 

dezoito horas, a décima quinta 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 Donizeti da Cunha, 

Antonio Justino Neto, Luciana Cândida Paula, 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 Dovik que fizesse a prece inicial. Na sequência foi colocada 

em votação a ata da 14ª reunião ordinária, a qual foi aprovada por 

todos os Vereadores presentes. Dando Continuidade foi feita a leitura 

das correspondências recebidas e feita a leitura da justificativa enviada 

pelo Vereador Delber Augusto de Araújo justificando sua ausência, 

uma vez que o mesmo é membro Titular do Colegiado Executivo dos 

Fóruns Regionais – Território Sul e se encontra em reunião do 

Colegiado no município de São Lourenço-MG. Ao decorrer da 

reunião o Vereador Delber retornou e retomou os trabalhos.  Ato 

contínuo foi feita a leitura da Indicação nº 61/2017, de autoria do 

Vereador Robson Ramon Resende, a qual solicita que sejam 

determinadas medidas administrativas junto ao setor municipal de 

obras e serviços públicos, após avaliação sobre a possibilidade de 

implantar um “calçadão”, na parte superior da Pracinha denominada 

comumente como “Pracinha do José Batista”, localizada no início da 

Avenida Alzira Vieira e periférica  à Rua Coqueiral e Rua dos Passos, 

aumentando seu espaço delimitador até a parte fronteiriça ao prédio 

comercial adjacente. Na sequência foi feita a leitura da Indicação nº 

62/2017, de autoria do Vereador Antônio Donizeti da Cunha, a qual 

solicita providências administrativas junto ao Setor Municipal de 

Obras e Serviços Públicos, para que se proceda, urgentemente, 

serviços de limpeza e capina na Rua Ludgero Martins, Centro e suas 

cercanias, uma vez que aquela via urbana se encontra em situação de 

abandono, tal é a sujeira e mato existente em toda sua extensão, 

principalmente junto à sarjeta dos seus respectivos passeios. Dando 

continuidade foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 90/2017, que 

dispõe sobre denominação de via pública urbana e dá outras 

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



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

leitura do Projeto de Lei n° 91/2017 que dispõe sobre denominação de 

via pública urbana e dá outras providências. Após discussão e 

posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por todos os 

Vereadores presentes. Ato contínuo foi encaminhado para estudo 

pelas Comissões Permanentes da Casa o Projeto de Lei n° 92/2017 

que dispõe sobre a criação da feira livre da agricultura familiar de Boa 

Esperança, MG, e dá outras providências. Dando Prosseguimento foi 

feita a leitura do Projeto de Lei n 93/2017 que altera o inciso III do art. 

1.º da Lei municipal nº  4525 de 03 de novembro de 2016 que autoriza 

a abertura de processo licitatório de imóveis de propriedade do 

município de Boa Esperança/MG para fins de concessão de direito 

real de uso e dá outras providências. Após discussão e posterior 

votação o Projeto de Lei foi aprovado por todos os Vereadores 

presentes. Ato contínuo foi feita a leitura do Projeto de Lei n° 94/2017 

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 

Sebastião Monteiro sugeriu uma emenda modificativa no Art. 3º, 

substituindo-se a expressão “ será anulada parcialmente e totalmente” 

pela expressão “ serão anuladas parcial e totalmente”. 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 n° 95/2017 que dispõe 

sobre doação de uma área de terreno urbano, integrante do Patrimônio 

municipal, ao Estado de Minas Gerais/Secretaria de Estado de 

Educação, na forma que especifica, revoga a Lei 3097 de 25/01/2006 

e dá outras providências.  Com o intuito de corrigir e adequar a 

redação o Vereador Vailton sugeriu as seguintes emendas 

modificativas: na Ementa, acrescentando-se a expressão “N°”; no Art. 

1º, substituindo-se a expressão “descrita abaixo” pela expressão 

“conforme descrição deste artigo” , em Características do imóvel, 

acrescentando-se a expressão “no Bairro Maringá” após a palavra 

cidade; e no Art. 4° substituindo-se a palavra “se” por “ser”. Após 

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

os Vereadores presentes, juntamente com as emendas propostas. O 

Vereador Divino Costa parabenizou o Secretário de Educação  e o 

Prefeito Municipal por este Projeto de Lei ora aprovado. Ato contínuo 



foi encaminhado para estudo pelas Comissões Permanentes da Casa o 

Projeto de Lei n° 96/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 

município de Boa Esperança, para o período de 2018/2021. Da mesma 

forma que o anterior foi encaminhado para estudo pelas Comissões 

Permanentes da Casa o Projeto de Lei n° 97/2017 que dispõe sobre a 

criação de cargos e vagas para atendimento ao concurso público a ser 

realizado pela Administração e dá outras providências. Dando 

prosseguimento foi feita a leitura do Projeto de Lei n ° 98/2017, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir área sob a forma de 

doação e dá outras providências. O Vereador Dovik salientou que este  

Projeto de Lei é de muita relevância, uma vez que irá beneficiar toda a 

população esperancense. Com o intuito de corrigir e adequar a redação 

foram sugeridas pelo Vereador Dovik as seguintes emendas: Emenda 

modificativa na Ementa, acrescentando-se a expressão “com encargos”; e  

no Art. 1º, acrescentando-se as expressões “de propriedade” e “de Boa 

Esperança inscrita no CNPJ n° 18.781.039/0001-59,  ” e acrescentando-se a 

expressão “Matrícula n°12.784, L.3 - C.R.I. local”. Após discussão e 

posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade, 

juntamente com as emendas propostas. O Vereador Presidente Divino José 

Costa disse que gostaria de ressaltar o fato desta Casa estar conseguindo 

fazer economias significativas, com a colaboração de todos os Vereadores. 

Na sequência foi feita a leitura do Projeto de Lei n° 99/2017, que dispõe 

sobre a revogação da Lei Municipal n° 4631, de 24/08/2017. Após 

discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por 

unanimidade. Ato contínuo foi feita a apresentação do Parecer Verbal dos 

membros das Comissões Permanentes da Casa sobre o Projeto de Lei n° 

81/2017, que dispõe sobre o reparcelamento de débito do município de Boa 

Esperança - MG com seu Regime Próprio de Previdência Social- RPPS. 

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

unanimidade. Na sequência foi dada a palavra ao Sr. Jeferson Pires, Pastor 

Presidente do Ministério Igreja Assembleia de Deus Apascentar. Este 

relatou que foi realizado pela Igreja no dia vinte e oito de agosto, o evento 

“ Noite de Avivamento  em Boa Esperança para Cristo”, que em tal evento 

estiveram presentes várias autoridades de outros municípios, que foi um 

evento com a participação de mais de duas mil pessoas. Relatou que 

gostaria de agradecer o apoio recebido da Prefeitura ao realizar citado 

evento. Parabenizou os agentes políticos da Casa Legislativa pelos 

trabalhos realizados e dedicação para com o município. Os Vereadores 

Justino e Divino agradeceram ao Pastor pelo reconhecimento dos trabalhos 

prestados pelos Vereadores. Ato contínuo foi cedida a palavra ao Sr. 

Leandro Vitor Oliveira, Pastor Presidente do Ministério Igreja Evangélica 

Transcultural. Este salientou que não é de Boa Esperança, mas que há oito 



anos está na cidade fazendo a obra do evangelho, que todas as vezes que 

precisou da prefeitura esta foi sempre de prontidão, que gostaria de 

agradecer pela ajuda que sempre recebe desta. Que se sente muito feliz ao 

ver que a população está satisfeita com a política em Boa Esperança. Na 

sequência foi cedida a palavra ao Sr. Hideraldo Henrique Silva, Prefeito 

Municipal. Este agradeceu as palavras citadas pelos Pastores, disse ainda, 

que é muito importante para a administração saber que a população 

reconhece o trabalho que está sendo feito, salientou ainda, a importância da 

parceria entre o Executivo e o Legislativo, ressaltou que haverá concurso 

público para preenchimento de vagas no Executivo; que esta semana a 

cidade está em festa, e que pela primeira vez o Festival da Canção 

acontecerá em praça pública. Falou sobre a importância do Projeto de Lei 

que autoriza doação de terreno para a construção de um novo Pronto 

Atendimento Municipal, destacou que essa construção só será possível 

graças à parceria entre o Executivo e o Legislativo. Salientou que com a 

inauguração da sede própria da Secretaria de Saúde será feita uma 

economia de mais de 60.000,00( sessenta mil reais) ao ano, que da mesma 

maneira estão sendo feitas mudanças de sedes de outros órgãos para que 

essa economia seja ainda maior. O Vereador Delber fez uma explanação, 

disse que o Governador do Estado estará em Varginha no dia 28 e que será 

interessante que todos os Vereadores participem nesta ocasião. O Vereador 

Presidente Divino Costa questionou ao Vereador Delber se há alguma 

perspectiva para a cidade de Boa Esperança discutida no Fórum Regional o 

qual o Vereador Delber participara. No que foi respondido por este que não 

há nada em vista para nossa cidade, uma vez que é a primeira vez que Boa 

Esperança tem representatividade no Colegiado Executivo dos Fóruns 

Regionais – Território Sul. Dando prosseguimento foi cedida a palavra 

ao Sr. Diogo Alves Cunha, Secretário Municipal Interino de 

Agricultura, Meio Ambiente, Pecuária e Pesca. Este salientou que 

inicialmente gostaria de fazer uma retratação pelo ocorrido na reunião 

anterior, na qual solicitou a palavra verbalmente. Ressaltou que foi 

feita uma pesquisa pela Secretaria de Agricultura junto aos produtores 

feirantes e foi identificado que a feira precisa de uma questão de 

organização, motivo pelo qual houve uma necessidade de se fazer um 

Projeto de Lei que regulamente os trabalhos na feira. Falou ainda, 

sobre as alterações que serão implantadas no serviço de  coleta do lixo 

no município, que esta decisão foi tomada através de um estudo 

realizado por mais de sessenta dias, que tais mudanças nos dias e 

horários de coleta foram feitas com o intuito de melhorar os serviços 

prestados por este setor. Na Sequência foi cedida a palavra ao 

Vereador Dovik, o qual fez uma explanação a respeito da apreciação 

das Contas Públicas Municipais, de Ordenação do Sr. Jair Alves de 



Oliveira, exercício financeiro de 2012. Em seguida o Vereador Robson 

disse que a mudança da sede da Secretaria de Saúde além de economia 

trará outros benefícios, ressaltou ainda, não estar de acordo com as 

alterações feitas nos horários de coleta do lixo. Em seguida foi feita 

uma breve explanação pelo Vereador Justino. A Vereadora Luciana 

também disse algumas palavras de agradecimento. A Assessoria 

Jurídica, através do Dr. Euribes Tavares lembrou aos Vereadores que 

há Projetos de Lei em estudo que precisão ser discutidos, razão pela 

qual estes devem se reunir com uma determinada frequência. Na 

sequência o Presidente Vereador Divino José Costa pediu aos Pastores 

presentes Sr. Jeferson Pires e e Sr. Leandro Vitor Oliveira, que 

fizessem 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 quinta reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

 



Realizou-se no dia seis de setembro de dois mil e dezessete, às dezoito 

horas, a segunda sessão da décima quinta 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 Donizeti da 

Cunha, Antonio Justino Neto, Luciana Cândida Paula, 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 Dovik que fizesse a prece inicial. Na sequência foi feita a 

leitura das correspondências recebidas e feita a leitura da justificativa 

enviada pelo Vereador Delber Augusto de Araújo justificando sua 

ausência, uma vez que o mesmo é membro Titular do Colegiado 

Executivo dos Fóruns Regionais – Território Sul e se encontra em 

reunião do Colegiado no município de São Lourenço-MG. No 

decorrer da reunião o Vereador Delber retornou e retomou os 

trabalhos.  Dando continuidade foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 

90/2017, que dispõe sobre denominação de via pública urbana e dá 

outras providências. Após discussão e posterior votação o Projeto de 

Lei foi aprovado por todos os Vereadores presentes. Na sequência  foi 

feita a leitura do Projeto de Lei n° 91/2017 que dispõe sobre 

denominação de via pública urbana e dá outras providências. Após 

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

os Vereadores presentes. Dando Prosseguimento foi feita a leitura do 

Projeto de Lei n 93/2017 que altera o inciso III do art. 1.º da Lei 

municipal nº  4525 de 03 de novembro de 2016 que autoriza a abertura 

de processo licitatório de imóveis de propriedade do município de Boa 

Esperança/MG para fins de concessão de direito real de uso e dá 

outras providências. Após discussão e posterior votação o Projeto de 

Lei foi aprovado por todos os Vereadores presentes. Ato contínuo foi 

feita a leitura do Projeto de Lei n° 94/2017 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 n° 95/2017 que dispõe 

sobre doação de uma área de terreno urbano, integrante do Patrimônio 

municipal, ao Estado de Minas Gerais/Secretaria de Estado de 



Educação, na forma que especifica, revoga a Lei 3097 de 25/01/2006 

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. Dando prosseguimento foi 

feita a leitura do Projeto de Lei n ° 98/2017, que autoriza o Poder 

Executivo Municipal a adquirir área sob a forma de doação e dá outras 

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

aprovado por unanimidade, juntamente com as emendas propostas. Na 

sequência foi feita a leitura do Projeto de Lei n° 99/2017, que dispõe sobre 

a revogação da Lei Municipal n° 4631, de 24/08/2017. Após discussão e 

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

contínuo foi feita a apresentação do Parecer Verbal dos membros das 

Comissões Permanentes da Casa sobre o Projeto de Lei n° 81/2017, que 

dispõe sobre o reparcelamento de débito do município de Boa Esperança - 

MG com seu Regime Próprio de Previdência Social- RPPS. Após discussão 

e Posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida o Presidente Vereador Divino José Costa pediu aos Pastores 

presentes Sr. Jeferson Pires e e Sr. Leandro Vitor Oliveira, que 

fizessem 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.  

 

 


