
Ata da décima reunião ordinária da Câmara Municipal de Boa 

Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

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

dezoito horas, a décima 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 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, Sebastião Monteiro 

e Vailton de Amaral. Em seguida o Presidente Vereador Divino José 

Costa pediu ao Vereador Luiz que fizesse a prece inicial. Dando 

continuidade foi feita a leitura da Indicação nº 55/2017, de autoria do 

Vereador Willer, a qual solicita que sejam determinadas providências 

junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no sentido 

de se propiciar a colocação de placas de advertência e redutores de 

velocidade e todos os meios possíveis, na Av. Luiz Finochio, Rua José 

do Patrocínio e Gutemberg Moreira Leite, visando a proteção dos 

pedestres e freqüentadores daquelas vias urbanas, mormente nas 

cercanias da Igreja Santa Rita, uma vez que são constantes o 

acometimento de acidentes envolvendo veículos que circulam em alta 

velocidade. Na sequência foi feita a leitura do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 06/2017, que concede o título de Cidadã Honorária à 

Srª. Thatiane Abrahão Pereira, Engenheira Agrônoma. Tendo por 

escrutinadores os Vereadores Marcelino e Luiz o Projeto de Decreto 

Legislativo foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade foi 

feita a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2017, que 

concede o título de Cidadão Honorário ao Digníssimo Sr. Luiz Paulo 

Pereira Rezende, Tenente da Polícia Militar Estadual. Tendo por 

escrutinadores os Vereadores Vailton e Justino o Projeto de Decreto 

Legislativo foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo foi feita a 

leitura do Projeto de Lei nº 58/2017, 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 feita a leitura do Projeto de Lei nº 59/2017, 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. Ato contínuo foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 

60/2017, 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. Dando prosseguimento foi feita a 

leitura do Projeto de Lei nº 61/2017, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Suplementar. Após discussão e posterior votação o 

Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo foi feita a 

leitura do Projeto de Lei nº 62/2017, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Suplementar. Após discussão e posterior votação o 

Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. O Vereador Sebastião 

salientou que o asfalto que foi feito nas obras da Avenida João Júlio 

de Faria se encontra deteriorado e deveria ser feita uma comissão para 

fiscalizar. O Vereador Dovik salientou que a Provedora do Hospital 

Municipal, Dra. Natália, passou a escritura do terreno para a 

construção do Pronto Atendimento Municipal para a Prefeitura 

Municipal. Dada a palavra ao Secretário Municipal de Saúde, Sr. 

André Luiz Costa, este salientou, acerca da falta de medicamentos na 

Farmácia Municipal, que este serviço é de responsabilidade do 

Município, do Estado e também da União. Salientou, ainda, que o 

município está em dia com a contra-partida que o Estado não está 

contribuindo com sua parte. O Vereador Robson questionou se há 

algum projeto a ser feito para acabar com a fila de marcação de 

consultas na Policlínica Municipal e este afirmou que, embora não 

seja preciso chegar de madrugada para fazer o agendamento, muitas 

pessoas ainda o fazem. A Veradora Luciana disse que todas as fichas 

de atendimento no Pronto Atendimento são distribuídas na Segunda-

feira, o que não deveria ocorrer pois muitas situações emergenciais 

acontecem por isso deveriam ser distribuídas na verdade todos os dias 

da semana. Dando continuidade o Presidente Vereador Divino José 

Costa pediu ao Vereador Donizete 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 reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

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

dezoito horas, a segunda sessão da décima 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 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, Sebastião 

Monteiro e Vailton de Amaral. Em seguida o Presidente Vereador 

Divino José Costa pediu ao Vereador Luiz que fizesse a prece inicial. 

Dando continuidade foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 58/2017, 

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 feita a leitura do Projeto de 

Lei nº 59/2017, 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. Ato contínuo foi feita a leitura 

do Projeto de Lei nº 60/2017, 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. Dando 

prosseguimento foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 61/2017, que 

dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar. Após 

discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por 

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

62/2017, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar. 

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

unanimidade. Em seguida o Presidente Vereador Divino José Costa 

pediu ao Vereador Donizete 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. 


