
Ata da décima segunda  Reunião Extraordinária da Câmara Municipal 

de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

  

Realizou-se no dia trinta e um de julho de dois mil e dezoito, às 

quatorze horas, a décima segunda 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. Na sequência o Presidente Vereador 

Divino José Costa pediu ao Vereador Robson que fizesse a prece 

inicial. Dando prosseguimento foi feita a leitura do Ofício nº 

205/2018, do Poder Executivo Municipal solicitando convocação da 

Reunião Extraordinária. Ato contínuo o Vereador Willer fez a leitura 

do Projeto de Lei nº226/2018, que altera o Art. 20 da Lei Municipal nº 

4570, de 10/03/2017, alterada pelas Leis nº 4596, de 01/06/2017 e nº 

4673, de 26/10/2017 e nº 4695, de 20/12/2017 – Reestruturação 

Administrativa da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, e dá outras 

providências. Antes de colocar o Projeto de Lei em votação o 

Presidente Vereador Divino passou a palavra ao Secretário Municipal 

de Educação, Sr. Pedro José Coimbra, para que fizesse uma 

explanação sobre o Projeto de Lei em apreciação. Este disse que 

quando Fizeram a modificação da estrutura administrativa da 

Secretaria de Educação e Cultura não existia ainda essa exigência do 

Ministério da Educação através do FNDE – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento e Ensino, através de Portaria exigindo a criação de 

CNPJ para a Secretaria Municipal de Educação, que através disso a 

Secretaria Municipal de Educação através do Secretário de Educação 

se torna responsável pelo gerenciamento dos recursos FUNDEB – 

Fundo Nacional de Educação Básica, que rege as políticas de 

investimento e financiamento da educação. Que quando deram  

entrada na Receita Federal, foi identificado que faltava a competência 

através de Lei, por essa razão existe a necessidade de se fazer essa 

alteração na Lei. Na sequência foi passada a palavra ao Sr. Darlan 

Portugal, Secretário Municipal de Planejamento, que fez uma 

explanação a respeito de um projeto de Lei que será enviado à Casa na 

próxima Reunião, este disse que atualmente por aprovação desta Casa 

Legislativa se tem um limite de 10% (dez por cento) para movimentar 



o orçamento, e que neste Projeto de Lei que será encaminhado para o 

Legislativo é pedido mais 5% (cinco por cento) para que se possa 

fazer a locomoção do orçamento através de Decreto, pois o que tem 

ocorrido é que muita expectativa de receita que se tinha do Governo 

Estadual não tem sido efetivada na data programada. Que essa 

remoção de recursos  não impacta em nada no orçamento final. Este 

questionado pelo Vereador Dovik fez uma explanação sobre o 

georreferenciamento, disse que será feito um estudo no município de 

Boa Esperança com relação a imóveis que estão cadastrados na 

Prefeitura de uma maneira e na realidade se encontra de outra, que 

esse estudo é para conciliar e adequar esses dados com a realidade dos 

imóveis. Colocado em votação e discussão o Projeto de Lei 226/2018 

foi aprovado por unanimidade. Na sequência o Vereador Justino fez 

um desabafo em decorrência de um Projeto de Lei que fora apreciado 

nesta Casa Legislativa em Reunião anterior, dirigido ao Secretário de 

Governo Municipal Sr. Alex Reis. Alguns Vereadores, tais como 

Dovik, Divino, Delber, Robson, Luciana e Antônio Donizeti teceram 

comentários sobre a questão em debate. Ato contínuo o Presidente 

Vereador Divino José Costa pediu ao Vereador Justino 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. 


