
Ata da décima reunião extraordinária da Câmara Municipal de Boa 

Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

Realizou-se no dia dois de fevereiro de dois mil e dezoito, às treze 

horas, a décima reunião extraordinária 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 Donizeti da Cunha, Antonio Justino Neto, 

Delber Augusto de Araújo, Luciana Cândida Paulo, 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 Willer que fizesse a prece inicial. Dando continuidade foi 

colocada em votação a ata da 9ª Reunião extraordinária, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura do Ofício nº 

22/2018 do Poder Executivo Municipal solicitando Reunião 

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

158/2018, que autoriza o Poder Executivo a adquirir uma área de 

terreno, sob a forma de dação em pagamento, da empresa Organização 

Figueiredo Brito Ltda e Outros, e dá outras providências. A Assessoria 

Jurídica, na pessoa do Dr. Euribes Tavares, salientou que o município 

foi agraciado com recursos do Estado para a construção do novo 

Fórum Municipal e que as obras relativas a saneamento básico e 

mobilidade urbana beneficiarão todo o entorno do imóvel. Salientou, 

ainda, que o Projeto visa agilizar o registro do referido imóvel ao 

Patrimônio Municipal afim de que seja feita, posteriormente, a dação 

do mesmo. O Vereador Dovik salientou que a Câmara Municipal teve 

papel fundamental nesta conquista e que o Promotor de Justiça, Dr. 

Fernando Muniz, representante do Ministério Público no município, 

está comprometido com o desenvolvimento daquela região, 

valorizando seus moradores. Com o intuito de corrigir a redação o 

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

acrescentando-se a expressão “560,00 m2”. Após discussão e posterior 

votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade juntamente 

com as emendas propostas. Ato contínuo o Presidente Vereador 

Divino José Costa pediu ao Vereador Alvânio 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. 


