
Ata da trigésima terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

Realizou-se no dia vinte e quatro de julho de dois mil e dezoito, às 

dezoito horas, a trigésima terceira Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Boa Esperança, após verificação do quorum, estando 

presentes 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, Sebastião Monteiro e Vailton de 

Amaral. Em seguida o Presidente Vereador Divino José Costa pediu 

ao Vereador Willer que fizesse a prece inicial. Ato contínuo foi feita a 

Apreciação das atas da 31a e 32a Reuniões Ordinárias. As referidas Atas 

foram aprovadas por todos os Vereadores presentes, com ausência do 

Vereador Robson Ramon Resende, que se encontra hospitalizado, e teve 

sua falta justificada em conformidade com  atestado apresentado. Na 

sequência foi feita a leitura das correspondências recebidas, foi lido o 

Ofício nº 195/2018, encaminhado pelo Sr. Hideraldo Henrique Silva, 

Prefeito Municipal, que encaminha informações sobre a regularização do 

serviço público de  transporte coletivo e relatórios detalhados dos gastos 

que cada Secretaria obteve com o evento do Campeonato de Jet Ski, 

realizado em junho de 2018.Na sequência, foi feita a leitura de uma 

lembrança recebida em decorrência do falecimento da Senhora Conceição 

Aparecida do Norte, ex Servidora desta Casa Legislativa. Dando 

continuidade foi feita a Apresentação da Indicação de no 95/2018  de 

autoria da Vereadora Luciana Cândida  Paulo ,que solicita avaliação junto a 

secretaria Municipal de Educação,para que seja proporcionado transporte 

urbano aos alunos da FAFIBE, visando facilitar o seu deslocamento 

até aquela entidade de Ensino Superior. Dando continuidade, foi feita 

a leitura da Indicação de no 96 /2018 de autoria do Vereador Antônio 

Donizeti que solicita intercessão junto a Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos,no sentido de se proceder a pintura 

delimitadora dos espaços reservados aos táxis, no Terminal  

Rodoviário Municipal, uma vez que estes se encontram 

imperceptíveis, devido ao desgaste natural, aproveitando os serviços 

que já estão sendo realizados por aquela Secretaria,neste  sentido ,nos 

demais locais onde aquela pintura especial se apresenta necessária. Na 

sequência  foi feita a leitura da Indicação de no 97/2018  de autoria do 

Vereador Ludwig Von Klaus Dovik Gischeweski que solicita 

avaliação e devidas providências administrativas junto ao setor de 



obras e serviços públicos a instalação de placas indicativas em locais 

estratégicos da   da cidade onde se afixe os  dizeres “Abandonar 

animais e crime ambiental Lei n0 9.605/1998 Art 32-Pena de detenção 

de 3 meses a 1 ano e multa e ‘‘Denuncie-Faça uma ocorrência 

Policial’’. Na sequência foi feita a leitura da Indicação de no 98/2018 

de autoria do vereador Luiz Valentino Pimenta, que solicita que seja 

adotadas medidas administrativas junto ao Setor de Compras da 

Prefeitura,visando propiciar aquisição de lâmpadas de “LED’’ 

específicas para uso nas Praças Públicas uma vez que aqueles que 

estão sendo utilizadas,pelo serviço contratado de manutenção não 

atendem a necessidade de iluminação deixando as praças com uma 

com uma iluminação deficitária, mormente as Praças Maringá e 

Varginha. Ato contínuo foi feita a leitura da Indicação nº 99/2018 de 

autoria do  Vereador Delber Augusto de Araujo, solicitando medidas 

administrativas junto ao setor de obras e serviços  públicos municipal, 

para que seja feito  faixa de pedestres junto ao quebra molas na 

Avenida  Esmeralda, no Bairro Alvorada, ao lado do Prédio do SAAE. 

Em seguida foi feita a leitura da Indicação nº 100/2018 de autoria do 

Vereador Antônio Justino Neto, solicitando que seja avaliado,  do 

ponto de vista funcional e administrativo, a possibilidade de cessão de 

mais um (01) servidor municipal, para prestar serviços da Delegacia 

Seccional de Segurança Pública, em nossa cidade, uma vez que há um 

acúmulo de serviços por falta de mais um atendente naquela 

repartição. Dando continuidade foi feita a leitura da Moção nº 

07/2018,de autoria do vereador Presidente Divino José Costa, que 

consigna Moção de Reconhecimento e aplausos, ao Digníssimo Sr. 

Vinicius Schiavoni Ferreira Cardoso,Soldado da Policia Militar do 

Estado lotado  em nosso município,por seu ato de 

bravura,verdadeiramente heróico colocando sua própria vida em 

risco,face o exitoso salvamento de uma cidadã que se encontrava 

afogando no Lago dos Encantos ,nas proximidades do Posto do Beira 

Lago,neste domingo dia 22 de Julho corrente.O Vereador Presidente 

Divino José Costa enalteceu o ato heróico e de coragem  do 

soldado.Colocado em votação, a Moção foi aprovada por todos os 

Veradores presentes. Em seguida foi feita a leitura Requerimento de no 

05/2018  de autoria de todos os  vereadores, que solicitam ao Poder 

Executivo Municipal,em face da Secretaria Municipal de 

Agricultura,Meio Ambiente,Pecuária e Pesca,as seguintes informações  

esclarecedoras: 1 – Qual o fundamento legal para não terem sido 

entregues os animais apreendidos pelo município, de propriedade do 



Sr. Walter Domingos Cassiano Junior, considerando que o mesmo os 

reivindicou no prazo previsto pela legislação municipal? 2 – Neste 

mesmo sentido e mantida a situação atual dos mesmos, qual a 

justificativa destes ainda não terem se incorporado ao patrimônio 

Público Municipal, considerando o que dispõe o art. 5º, da Lei nº 

4690/2017? .Colocado  em  votação, o Requerimento foi aprovado por 

todos os Vereadores presentes. Ato contínuo foi feita a apresentação 

do Decreto Legislativo  n 0  23/2018, de autoria do vereadora Luciana, 

que concede o título de Cidadã à Digníssima Senhora Maria de Lurdes  

Randes Vieira, Auxiliar de Enfermagem. A Vereadora Luciana fez a 

leitura da biografia da homenageada, O Projeto de Decreto Legislativo 

foi colocado em votação, tendo por escrutinadores os Vereadores 

Luciana e Vailton, sendo aprovado por todos os Vereadores Presentes 

. Logo após, foi feita a Apresentação do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 24/2018 que concede o Título de Cidadão Honorário ao 

Dignissimo Dr. Alexandre de Oliveira Lefort ,Médico Clínico Geral e 

Geriatra. O Projeto de Decreto Legislativo foi colocado em votação, 

tendo por escrutinadores os Vereadores Luiz Valentino e Delber, 

sendo  aprovado por todos os Vereadores presentes. Em seguida foi 

feita a apresentação do Projeto de Lei de no 222/2018 que altera o § 3 o 

do Art 5o,da Lei 4317 de 24 06 2015,que aprova o Plano Decimal 

Municipal de Educação PME 2015/2024 e dá outras providências. 

Com o intuito de corrigir e adequar a redação o Vereador Vailton 

propôs as seguintes  emendas aditiva e modificativa  acrescentando 
nova redação ao Art. 2º ficando da seguinte forma: “Art. 2º. A 
alteração prevista nesta Lei, fica remetida à Lei nº 4317/2015,  
permanecendo inalterados seus demais dispositivos.” Passando 
então o anterior Art. 2º a Art. 3º. Após discussão e votação o Projeto 

de Lei foi aprovado por todos os Vereadores presentes, juntamente 

com as emendas propostas. Dando continuidade, foi encaminhado 

para estudo pelas Comissões Permanentes da Casa o Projeto de Lei no 

223/2018, que autoriza o Poder Legislativo a alienar, em forma de 

venda direta, à Ângela  Maria da Silveira Martins, áreas de terreno de 

propriedade do patrimônio Público Municipal objetos de permissão de 

uso, e revoga a Lei Municipal no 3151 de 05/10/2006 . Em seguida foi 

feita a leitura  do Projeto de Lei de no 224/2018, que Dispõe sobre 

abertura de Crédito Adicional Suplementar. Após discussão e votação, 

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

sequência,  foi feita apresentação do Projeto  de Lei n 225 /2018, que 

Inclui Ação no Plano Plurianual do Município de Boa Esperança PPA 



2018/2021, Lei Municipal no 4672 de 26-10-2017, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias LDO para 2018 Lei Municipal n o 4672 de 26/10/2017 

,Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2018,Lei Municipal 4654 

de 21/ 09/ 2017, e na Lei Orçamentária LOA 2018 , Lei Municipal no 

4685 de 30/11/2017 e autoriza abertura de Crédito Adicional Especial. 

Após discussão e votação o Projeto de Lei foi aprovado por todos os 

Vereadores presentes. Ato contínuo, o Vereador Willer fez a leitura do 

Parecer Conjunto das Comissões Permanentes da Casa sobre o Projeto 

de Lei n0 208/2018, que altera dispositivo da Lei n 4690/2017, que 

trata apreensão de animais soltos ou abandonados no perímetro 

urbano. O Vereador Dovik solicicitou a palavra e fez uma explanação 

que já existe uma lei federal sobre abandono de animais que prevê 

multa, e para se manter um animais apreendidos gera custos para os 

cuidados com o animal, e que se não se aplica uma multa devida é 

muito fácil de acontecer acidentes com animais soltos em vias 

públicas e que vota no Projeto de Lei conforme proposto pelo Poder 

Executivo, sem as alterações propostas no Parecer. Com a palavra o 

Vereador Willer disse que o Projeto se encontrava parado por vinte e 

oito anos na Prefeitura, então estava fluindo desta maneira e que os 

valores estabelecidos no Projeto de Lei estão altos, e por isso quando 

em estudo do Projeto os demais Vereadores optaram pelo aumento de 

apenas cinquenta por cento dos valores propostos pelo Executivo, pois 

a maioria dos animais que são apreendidos são de propriedade de 

pessoas mais humildes, que precisam no animal para realizar suas 

tarefas de trabalho e não tem condições de pagar tão exorbitante valor, 

e os  valores estão a cima do normal. O vereador Delber disse que este 

Projeto de Lei foi discutido em conformidade com principio da 

razoabilidade, e  que aumentar esse imposto de Acordo com o 

proposto pelo Executivo é exorbitante,  com a crise que se encontra no 

pais nesse momento e que representa o povo e defende o interesse do 

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

aprovado por 6 (seis) votos favoráveis e 5 (cinco) votos contra o 

Parecer,  juntamente com as emendas propostas no Parecer. Dando 

continuidade, o Vereador Sebastião Monteiro, fez a leitura do Parecer 

Conjunto das Comissões de Estudo da Casa, sobre o Projeto de Lei n 

221/2018 que declara de Utilidade Pública Municipal a AMBE -

Associação dos Moradores de Boa Esperança’’ .Após discussão e 

posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por todos os 

Vereadores presentes ,juntamente com as emendas propostas no 

Parecer. O Vereador Presidente  Divino José Costa pediu ao Vereador 



Delber 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 trigésima terceira Reunião Ordinária da 

Câmara Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

Realizou-se no dia vinte e cinco de julho de dois mil e dezoito, às 

dezoito horas, a trigésima terceira Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Boa Esperança, após verificação do quorum, estando 

presentes 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, Sebastião Monteiro e Vailton de 

Amaral. Em seguida o Presidente Vereador Divino José Costa pediu 

ao Vereador Willer que fizesse a prece inicial. Ato contínuo foi feita a 

leitura do Projeto de Lei de no 222/2018 que altera o § 3o do Art 5o,da 

Lei 4317 de 24 06 2015,que aprova o Plano Decimal Municipal de 

Educação PME 2015/2024 e dá outras providências, 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 

de no 224/2018, que Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

Suplementar. Após discussão e votação, o Projeto de Lei foi aprovado 

por todos os Vereadores presentes. Na sequência, foi feita 

apresentação do Projeto de Lei n 225 /2018, que Inclui Ação no Plano 

Plurianual do Município de Boa Esperança PPA 2018/2021, Lei 

Municipal no 4672 de 26/10/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LDO para 2018 Lei Municipal n o 4672 de 26/10/2017, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias LDO para 2018, Lei Municipal 4654 de 21/ 



09/ 2017, e na Lei Orçamentária LOA 2018 , Lei Municipal no 4685 

de 30/11/2017 e autoriza abertura de Crédito Adicional Especial. Após 

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

Vereadores presentes. Ato contínuo, o Vereador Willer fez a leitura do 

Parecer Conjunto das Comissões Permanentes da Casa sobre o Projeto 

de Lei n0 208/2018, que altera dispositivo da Lei n 4690/2017, que 

trata apreensão de animais soltos ou abandonados no perímetro 

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

aprovado por 6 (seis) votos favoráveis e 5 (cinco) votos contra o 

Parecer,  juntamente com as emendas propostas no Parecer. Dando 

continuidade, o Vereador Sebastião Monteiro, fez a leitura do Parecer 

Conjunto das Comissões de Estudo da Casa, sobre o Projeto de Lei n 

221/2018 que declara de Utilidade Pública Municipal a AMBE -

Associação dos Moradores de Boa Esperança’’ .Após discussão e 

posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por todos os 

Vereadores presentes, juntamente com as emendas propostas no 

Parecer. O Vereador Presidente Divino José Costa pediu ao Vereador 

Delber 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.  

 


