
Ata da vigésima primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

Realizou-se no dia doze de dezembro de dois mil e dezessete, às 

dezoito horas, a vigésima primeira 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 Justino que fizesse a prece 

inicial. Na sequência foi feita a leitura da Indicação nº 65/2017, de 

autoria do Vereador Delber, a qual solicita medidas administrativas 

junto ao setor de obras e serviços públicos municipal, para que seja 

feita a manutenção na Praça da caixa D´água, tendendo às 

reivindicações dos freqüentadores da localidade citada, onde se 

observa que em muitos canteiros a grama foi totalmente extinta, há 

pelo menos 04 postes com as lâmpadas queimadas, e os banheiros 

com as fechaduras estragadas. Em seguida foi feita a leitura do 

Requerimento nº 02/2017, o qual solicita ao Poder Executivo 

Municipal, em face da Secretaria Municipal de Administração e 

Comunicação, uma Cópia da Fôlha Analítica de Pagamentos dos 

Servidores da Administração Direta Executiva  do mês de Outubro de 

2017, efetivos, comissionados e contratados, discriminando-os 

separadamente. Dando continuidade foi feita a leitura do Projeto de 

Lei nº 141/2017, 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 142/2017, 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 

143/2017, que altera dispositivos 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 – Reestruturação Administrativa da Prefeitura Municipal 

de Boa Esperança, e dá outras providências. Dando continuidade foi 

feita a leitura do Projeto de Lei nº 144/2017, que dispõe sobre abertura 

de Crédito Adicional Suplementar. Foi dada a palavra ao Sr. Renê da 



Costa, Assessor Técnico Especial do Departamento Municipal de 

Contabilidade, o qual disse que o objetivo do Projeto é fazer uma 

devolução de recursos orçamentários da Câmara Municipal para o 

Poder Executivo Municipal com vistas a complementar o pagamento 

do 13º salário dos servidores. A Assessoria Jurídica, na pessoa do Dr. 

Euribes Tavares, salientou que a parte os recursos devolvidos estavam 

ociosos, e que não foram executadas financeiramente pela Câmara. 

Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por 

unanimidade. Na sequência foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 

145/2017, 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 138/2017, que autoriza a apreensão de 

animais domésticos de médio ou grande porte que se encontrem soltos 

ou abandonados no perímetro urbano, revoga a Lei Municipal nº 1369, 

de 22/02/1989 e dá outras providências. Após discussão e posterior 

votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade juntamente 

com as emendas propostas. Ato contínuo foi dada a palavra ao Sr. 

Luciano Infiesta, Diretor-Técnico da empresa Carbogas. Este 

salientou que o projeto da usina de reciclagem de lixo só foi possível 

com o apoio de Furnas e da Prefeitura Municipal, e que estre é 

pioneiro no Brasil e no mundo. Disse, aínda, que em contato com um 

parceiro comercial proprietário de uma industria de guindastes em São 

Paulo, este demonstrou interesse na implementação de uma unidade 

de produção de tijolo ecológico utilizando resíduos da própria usina. 

O Vereador Dovik salientou que este projeto além de ser pioneiro no 

Brasil, é pioneiro também na América latina e no mundo. Salientou 

ainda que este vem a ser uma prestação de serviço social, pois investe 

na capacitação social do catador de material reciclado, valorizando e 

respeitando o trabalho daquele profissional. O Sr. Luciano Infiesta 

disse, ainda, que o material necessário e a mão-de-obra serão todos 

contratados em nosso município, na medida do possível e que a idéia é 

que se contrate pessoal local para operar a usina. Na sequência o 

Vereador Presidente 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.  



Ata da segunda sessão da vigésima primeira reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

Realizou-se no dia treze de dezembro de dois mil e dezessete, às vinte 

horas, a segunda sessão da vigésima primeira 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 Justino que fizesse a prece 

inicial. Dando continuidade foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 

141/2017, 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 142/2017, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

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

aprovado por unanimidade. Dando continuidade foi feita a leitura do 

Projeto de Lei nº 144/2017, 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 145/2017, 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 138/2017, que autoriza 

a apreensão de animais domésticos de médio ou grande porte que se 

encontrem soltos ou abandonados no perímetro urbano, revoga a Lei 

Municipal nº 1369, de 22/02/1989 e dá outras providências. Após 

discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por 

unanimidade juntamente com as emendas propostas. Ato contínuo o 

Vereador Presidente Divino José Costa pediu ao Vereador Alvânio 

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. 


