
Ata da décima quarta reunião extraordinária da Câmara Municipal de 

Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

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

treze horas, a décima quarta reunião extraordinária 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, Delber Augusto de Araújo, Luciana 

Cândida Paulo, Ludwig Von Klaus Dovik Gischewski, Luiz Valentino 

Pimenta, Marcelino Batista Silva, Robson Ramon Resende e Sebastião 

Monteiro. Em seguida o Presidente Vereador Divino José Costa pediu 

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

Apresentação dos Pareceres verbais dos Projetos de no 249/2018, que 

dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e do Projeto 

de Lei no 250/2018,que Inclui Ação no Plano Plurianual no Município 

de Boa Esperança ,PPA 2018/2021,Lei Municipal no 4672,de 

26/10/2017 Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2018,Lei 

Municipal no 4654,de 21/09/2017 e na Lei Orçamentária LOA 

2018,Lei Municipal n 4685,de 30/11/2017,e autoriza abertura de 

Crédito Adicional Especial. A Assessoria Jurídica, na pessoa do Dr. 

Euribes Tavares, salientou aparentemente houve um erro de digitação 

na Propositura, como foi dito pela Dr. Natalia, mantenedora da Santa 

Casa de Misericórdia em carta enviada aos Vereadores desta casa, mas 

não é o caso pois, da forma que estava, se tornaria uma situação de 

gasto especifico vinculado á saúde, o repasse é  para custeio, que é 

amplo e parece uma situação simples, porém do ponto de vista da 

execução e até mesmo da prestação de contas da entidade para o 

município se torna também difícil pois restringe o uso daquele valor 

apenas para pagamento da saúde. O Vereador Justino disse que os 

Vereadores não estão votando o Projeto de Lei pelo fato deste se 

encontrar em estudo e não por pressão da Diretoria da Santa Casa, por 

isso os Vereadores estão votando em prol desta instituição. O 

Vereador Dovik salientou que quando foi apresentado o Projeto de 

Lei, este se encontrava fora dos pressuposto da legalidade e que o 

Prefeito juntamente com os Secretários entraram em contato com esta 

Casa devido a urgência por se tratar da Santa Casa, por essa razão está 

sendo votado hoje. O Presidente Vereador Divino José Costa afirmou 

que esta Casa nunca foi omissa e não vota nada individualmente que 

não seja em prol do povo e do Municipio e que foi lamentável a forma 



como a Diretora do Santa Casa, Dr. Natália se expressou com palavras 

equivocadas e grosseiras, e ainda agradeceu ao Vereador Willer por 

ter assumido seu lugar na ultima reunião. O Vereador Justino afirmou 

novamente que quando se trata da saúde que beneficia a população 

esta Casa não mede esforços para colaborar e que o Projeto foi para 

estudo com intuito de ser bem analisado e não ter dúvida para que não 

surjam problemas futuros.O Vereador Sebastião justificou a ausência 

do Vereador Vailton que já havia avisado na ultima reunião que não 

poderia estar presente pois estaria viajando e informou  que esteve no 

dia anterior prestigiando a 27ª festa de Peão de Campos Gerais 

juntamente com o Vereador Delber e aproveitaram a oportunidade 

para conversar com o Prefeito da cidade sobre o problema na 

Comunidade Lagoinha que foi discutido na última reunião, ele 

assumiu o compromisso de arrumar as estradas da região e pediu 

parceria com os caminhões pipa de Boa Esperança para auxilia-lo. Em 

seguida, o Vereador Willer convidou a todos em nome da IMATER 

para o concurso de doce de leite que será realizado neste mesmo no 

Parque de Exposições. Dando continuidade o Vereador Divino José 

Costa informou que também neste mesmo dia alguns alunos da Escola 

Dr. Joaquim Vilela virão a esta Casa a fim de entender acerca do 

funcionamento do Poder Legislativo, e que a assessoria jurídica, na 

pessoa do Dr. Euribes Tavares se propôs a dar uma palestra aos alunos 

apontando as diferenças entre o Legislativo, Executivo e o Poder 

judiciário. Por fim, o Vereador Presidente Vereador Divino José Costa 

pediu ao Vereador Marcelino 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. 


