
Ata da vigésima terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

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

dezoito horas, a vigésima terceira 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 Sebastião que fizesse a prece 

inicial. Na sequência foi colocada em votação a ata da 10ª reunião 

extraordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo foi 

feita a leitura da Indicação nº 70/2018 de autoria da Vereadora 

Luciana, a qual solicita medidas administrativas junto ao setor 

municipal de trânsito a fim de que se proceda à implementação de 

sinalização de trânsito de “Parada obrigatória” nas Ruas Goiás, Ceará, 

e também no cruzamento das Ruas Paraná com a Rua Amazonas no 

Bairro Maringá bem como a instalação de um “Quebra-molas” nas 

imediações da Igreja Santo Expedito. Na sequência foi feita a leitura 

da Indicação nº 71/2018, também de autoria da Vereadora Luciana, a 

qual solicita medidas administrativas junto ao setor municipal de 

Obras e Serviços Públicos, no sentido de se proceder uma limpeza do 

imóvel público existente na Rua Capitão Neves, na área central da 

cidade, pois o local se encontra totalmente abandonado. Dando 

continuidade foi feita a leitura da Indicação nº 72/2018, de autoria do 

Vereador Luiz Valentino, a qual visa a realização de serviços de 

recuperação da pavimentação dos passeios existentes na orla do Lago 

dos Encantos, na extensão da Avenida Olavo Freire. Considerado que 

o calçamento dos passeios foi realizado usando pequenos bloquetes de 

cimento, os quais estão depredados ou soltos. Em seguida foi feita a 

leitura da Indicação nº 73/2018, de autoria do Vereador Alvânio, a 

qual solicita medidas administrativas junto ao setor municipal de 

Obras e Serviços Públicos municipal no sentido de que seja instalada 

uma lixeira no final da Avenida Luiz Finochio no Bairro Jardim Sol 

Nascente, uma vez que os moradores locais instalaram, de forma 

transitória uma lixeira de pedaços de madeira, a qual se degradou, 

fazendo com que o lixo se espalhe no local. Dando prosseguimento foi 



feita a leitura do do Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2018, que 

concede o título de Cidadã Honorária à Digníssima Srª. Maria 

Sampaio Vilela, Contadora. O Vereador Dovik questionou à 

Assessoria Jurídica, na pessoa do Dr. Euribes Tavares, se haveria a 

possibilidade de se entregar uma cópia dos Projetos colocados em 

estudo pelas Comissões Permanentes da Casa apenas aos Presidentes 

destas, a fim de se fazer economia e sugeriu a utilização de tablets, o 

que diminuiria a quantidade de cópias. Este disse ser contra uma vez 

que nem todos os Vereadores têm facilidade para manusear 

equipamentos eletrônicos e que todos têm de ter acesso às cópias dos 

Projetos discutidos para saber da pauta da reunião. Tendo por 

escrutinadores os Vereadores Vailton e Luciana o Projeto de Decreto 

Legislativo foi aprovado por unanimidade. Em seguida foram 

colocados em estudo pelas Comissões Permanentes da Casa o Projeto 

de Lei nº 168/2018, que altera o art. 9º e o anexo único, da Lei 

Municipal nº 3743, de 10 de maio de 2012, que cria o Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS, revoga as Leis Municipais 

nº 4584, de 17/04/2017, e nº 4450, de 10/03/2016, e dá outras 

providências e o Projeto de Lei nº 169/2018, que altera o art. 6º e o 

anexo único da Lei Municipal nº 3742, de 10 de maio de 2012, que 

cria o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 

CREAS, e revoga as Leis Municipais nº 4499, de 10/03/2016, e nº 

4583, de 17/04/2017, e dá outras providências. Na sequência foi feita 

a leitura do Projeto de Lei nº 170/2017, que altera a Ementa e o art. 1º 

da Lei Municipal nº 4705, de 08/02/2018, que dispõe sobre inclusão 

de conteúdos relativos à economia doméstica no plano curricular das 

escolas de ensino fundamental e médio da rede pública municipal de 

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

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

de Lei nº 171/2018, que Inclui Ação no Plano Plurianual do 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 nº 4685, de 

30/11/2017, e autoriza abertura de Crédito Adicional Especial. Com o 

intuito de corrigir e adequar a redação o Vereador Sebastião sugeriu uma 

emenda modificativa na ementa, substituindo-se a expressão “ação” pela 

expressão “ações”. Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi 

aprovado por unanimidade juntamente com a emenda proposta. Na 

sequência o Projeto de Lei nº 172/2017, que autoriza o Poder 

Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica 

Federal, com a garantia da União e dá outras providências foi 



encaminhado para estudo pelas Comissões Permanentes da Casa. 

Dando continuidade o Vereador Delber fez a leitura do Parecer das 

Comissões Permanentes da Casa sobre o Projeto de Lei nº 150/2018, 

que autoriza o município de Boa Esperança a outorgar a terceiros, sob 

licitação, concessão de uso de bem público, no espaço denominado 

“Prainha do Seleiro” e dá outras providências. Após discussão e 

posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 

juntamente com as emendas propostas no Parecer. Na sequência 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. 

Ata da segunda sessão da vigésima terceira reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

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

dezoito horas, a segunda sessão da vigésima terceira 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 Sebastião que fizesse a prece 

inicial. Na sequência foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 170/2017, 

que altera a Ementa e o art. 1º da Lei Municipal nº 4705, de 

08/02/2018, que dispõe sobre inclusão de conteúdos relativos à 

economia doméstica no plano curricular das escolas de ensino 

fundamental e médio da rede pública municipal de ensino. Após 

discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 

171/2018, que Inclui Ação no Plano Plurianual do 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 nº 4685, de 

30/11/2017, e autoriza abertura de Crédito Adicional Especial. Após 

discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por 

unanimidade juntamente com a emenda proposta. Na sequência o 



Vereador Delber fez a leitura do Parecer das Comissões Permanentes 

da Casa sobre o Projeto de Lei nº 150/2018, que autoriza o município 

de Boa Esperança a outorgar a terceiros, sob licitação, concessão de 

uso de bem público, no espaço denominado “Prainha do Seleiro” e dá 

outras providências. Após discussão e posterior votação o Projeto de 

Lei foi aprovado por unanimidade juntamente com as emendas 

propostas no Parecer. Ato contínuo o Presidente Vereador 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. 




