
Ata da décima oitava reunião ordinária da Câmara Municipal de Boa 

Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

Realizou-se no dia vinte e quatro de outubro de dois mil e dezessete, 

às dezoito horas, a décima oitava 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 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 Vailton que fizesse a prece 

inicial. Na sequência foi colocada em votação a ata da 17ª reunião 

ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo foi feita 

a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2017, que concede o 

Título de Cidadão Honorário ao Digníssimo Sr. Ivam Forzan Miranda, 

Empresário. Tendo por escrutinadores os Vereadores Robson e Luiz o 

Projeto de Decreto Legislativo foi aprovado pro unânimidade. Em 

seguida foi feita a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 

11/2017, que concede o Título de Cidadão Honorário ao Digníssimo 

Sr. Willian Batista Vargas, Empresário. Tendo por escrutinadores os 

Vereadores Justino e Donizeti o Projeto de Decreto Legislativo foi 

aprovado pro unanimidade. Dando continuidade foi feita a leitura do 

Projeto de Lei nº 122/2017, que Altera Lei Municipal nº 4570, de 

10/03/2017, que dispõe sobre a reestruturação administrativa da 

Prefeitura Municipal de Boa Esperança, alterada pela Lei Municipal nº 

4596, de 01/06/2017 e dá outras providências. Com o intuito de 

corrigir e adequar a redação o Vereador Sebastião sugeriu uma 

emenda modificativa no Art. 1º, acrescentando-se a expressão “do Art. 

1º”. Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado 

por unanimidade juntamente com a emenda proposta. Na sequência 

foi encaminhado para estudo pelas Comissões Permanentes da Casa o 

Projeto de Lei n° 123/2017, que Altera o Art. 65 da Lei Municipal nº 

3.090, de 29 de Dezembro de 2005 – Código Tributário Municipal e 

dá outras providências. Ato contínuo foi feita a leitura do Projeto de 

Lei n° 124/2017, que Altera o Anexo I, da Lei Municipal nº 4647, de 

21/09/2017, que dispõe sobre a criação de cargos e vagas para 

atendimento ao concurso público a ser realizado pela Administração, e 

dá outras providências. O Vereador Delber salientou que os membros 



da Casa estavam sendo criticados por terem aprovado o Projeto de Lei 

da maneira como este havia sido proposto, uma vez que o vencimento 

não condizia com a formação exigida do profissional que pleiteasse 

uma das vagas. Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura do Projeto de Lei 

n° 125/2017, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

Suplementar no orçamento vigente da Autarquia Municipal Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. O Vereador Delber salientou 

que houve uma alteração em uma Lei Estadual, a qual estipula que as 

concessionárias de tratamento de água e esgoto deve destinar uma 

parte de seu orçamento para proteção de nascentes e gostaria de 

questionar a autarquia SAAE acerca de como esta alocará os recursos 

para estes fins. A Assessoria Jurídica, na pessoa do Dr. Euribes 

Tavares, salientou que o SAAE não está submetido a esta regra por 

não se tratar de uma concessionária de serviço público mas que a 

Legislação Ambiental já prevê um mecanismo semelhante. O 

Vereador Dovik salientou que no último fim de semana várias árvores 

centenárias de um loteamento foram cortadas e que houve uma 

comoção geral quanto a isto. Após discussão e posterior votação o 

Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade foi 

apresentado o Projeto de Lei n° 126/2017, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Suplementar. Após discussão e posterior votação o 

Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi feita a 

leitura do Projeto de Lei nº 127/2017, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Suplementar. Após discussão e posterior votação o 

Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi feita a 

leitura do Projeto de Lei nº 128/2017, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Suplementar. Após discussão e posterior votação o 

Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade foi 

encaminhado para estudo pelas Comissões Permanentes da Casa o 

Projeto de Lei nº 129/2017, que orça a receita e fixa a despesa para o 

exercício de 2018. O Vereador Alvânio falou acerca de uma iniciativa 

de proprietários rurais e comerciantes que possuem propriedades na 

Serra da Boa Esperança, juntamente com o Poder Executivo 

Municipal, no intuito de fazer melhorias no acesso às entradas que 

levam a esta. Na sequência o Vereador Sebastião fez a leitura do 

Parecer Conjunto das Comissões Permanentes da Casa sobre o Projeto 

de Lei nº 96/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 

de 2018/2021. Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi 

aprovado por 9 votos favoráveis e 2 votos pela sua rejeição 



juntamente com as emenda proposta. Em seguida foi dada a palavra ao 

Sr. Roberto Galucci, morador do Bairro Nossa Senhora Aparecida. 

Este falou acerca de algumas reivindicações que este havia feito na 

ocasião em que estivera na Casa, e afirmou que algumas delas foram 

cumpridas como, por exemplo, o transporte escolar para os alunos 

daquele bairro, embora os que estudam a noite ainda não foram 

contemplados com esta mudança. Salientou, ainda, que alguns 

remédios básicos estão em falta na Farmácia Municipal a exemplo da 

Benzetacil, ao que o Vereador Delber disse ser este um problema há 

uma dificuldade generalizada em se encontrar este medicamento, pois 

o fabricante está parando de produzi-lo. O Presidente Vereador Divino 

José Costa disse que os remédios disponibilizados são de 

responsabilidade tanto municipal quanto estadual e federal. O 

Vereador Delber disse que a contraparte correspondente ao município 

está em dia mas que a dos governos estadual e federal não está. O 

Presidente Vereador Divino José Costa salientou que na administração 

anterior uma funcionária da Secretaria de Saúde conseguiu que o 

município economizasse R$ 3.000.000,00 de reais relativo a ações de 

custeio na justiça. Em seguida foi da da a palavra ao Sr. Pedro José 

Coimbra, Secretário Municipal de Educação e Cultura. Este falou 

sobre a situação da Creche Rosa Parreira, do Bairro Eldorado, a qual 

foi inaugurada acerca de 9 anos mas que até hoje não foi entregue ao 

MEC o que impede que se consiga verbas para a manutenção da 

mesma. Salientou, ainda, que a situação da Creche Municipal do 

Bairro Nossa Senhora das Graças que foi inaugurada mas se encontra 

com uma série de entraves burocráticos, e que assim que algumas 

pendências forem resolvidas a creche poderá ser incluída no sistema 

do FNDE, pertencente ao MEC. O Vereador Robson perguntou ao Sr. 

Secretário se o Executivo Municipal iria descartar alguns ônibus 

escolares e terceirizar a transporte dos alunos, ao que este respondeu 

que estes veículos são feitos para circular no asfalto, e não em estradas 

vicinais, como vem acontecendo. Salientou ainda que terceirizando a 

frota a manutenção sairia mais barata para o município. Na sequência 

o Vereador Presidente Divino José Costa pediu ao Vereador Dovik 

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 oitava reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

Realizou-se no dia vinte e cinco de outubro de dois mil e dezessete, às 

dezoito horas, a segunda sessão da décima oitava 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 Donizeti 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 Vailton que fizesse a prece 

inicial. Em seguida foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 122/2017, 

que Altera Lei Municipal nº 4570, de 10/03/2017, que dispõe sobre a 

reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Boa 

Esperança, alterada pela Lei Municipal nº 4596, de 01/06/2017 e dá 

outras providências. Após discussão e posterior votação o Projeto de 

Lei foi aprovado por unanimidade juntamente com a emenda proposta. 

Na sequência foi feita a leitura do Projeto de Lei n° 124/2017, que 

Altera o Anexo I, da Lei Municipal nº 4647, de 21/09/2017, que 

dispõe sobre a criação de cargos e vagas para atendimento ao 

concurso público a ser realizado pela Administração, e dá outras 

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

aprovado por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura do Projeto de Lei 

n° 125/2017, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

Suplementar no orçamento vigente da Autarquia Municipal Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. Após discussão e posterior 

votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Dando 

continuidade foi apresentado o Projeto de Lei n° 126/2017, que dispõe 

sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar. Após discussão e 

posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 127/2017, que dispõe 

sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar. Após discussão e 

posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 128/2017, que dispõe 

sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar. Após discussão e 

posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

Dando continuidade o Vereador Sebastião fez a leitura do Parecer 

Conjunto das Comissões Permanentes da Casa sobre o Projeto de Lei 



nº 96/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 

2018/2021. Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi 

aprovado por 9 votos favoráveis e 2 votos pela sua rejeição 

juntamente com as emenda proposta. O Vereador Presidente Divino 

José Costa pediu ao Vereador Dovik 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. 


