
Ata da vigésima sétima reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

Realizou-se no dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezoito, às 

dezoito horas, a vigésima sétima 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. Em seguida foi feita a apreciação da Ata da 24a Reunião 

ordinária a qual foi aprovada por unanimidade. Logo após, foi lido um 

ofício da Corporação Música Lírica Esperancense, que solicita que 

seja colocado em pauta na próxima reunião o ofício hora apresentado, 

que tem como objetivo, divulgar a atual situação degradante, em que 

se encontra a banda, solicitando auxilio desta Casa para a solução dos 

problemas encontrados nas instalações e nas contas atrasadas e 

problemas com a Receita Federal. O Presidente Divino José Costa, 

informou ao Diretor da Corporação que estava presente na pessoa do 

Senhor Michel Lara, que a Câmara Municipal não dispõe de recursos 

no orçamento para esses fins, e que gostaria de aproveitar a presença 

do Prefeito e seus secretários para marcar uma conversa para discutir o 

que poderia ser feito em relação a esses problemas enfrentados pela 

banda. O Prefeito Municipal Hideraldo Henrique Silva informou que 

foi procurado pela antiga diretoria, mas salientou que como o 

orçamento é restrito, a Prefeitura Municipal precisa zelar pelo dinheiro 

público. Em seguida o Sr. Michel Lara, Presidente da Lira, esclareceu 

que o objetivo do ofício é dar ciência da atual situação em que se 

encontra a banda e pedir ajuda ao poder público para resolver tais 

problemas.  Ato contínuo foi feita a leitura da Indicação nº 82/2018 de 

autoria do Vereador Vailton, que socilita intercessão junto à 

Operadora Telefônica “OI”, em face da empresa terceirizada que 



instala fiação de telefone no posteamento municipal, para que instale 

os fios numa altura de forma que impossibilite sua avaria provocada 

pelos veículos, além de reflexos inerentes à internet, ressaltando tal 

problema na extensão inicial da Avenida São Vicente de Paulo até a 

Santa Casa de Misericórdia, onde rotineiramente os fios são avariados. 

Dando continuidade foi feita a apresentação em segundo turno da 

Proposta de Emenda de revisão à Lei Orgânica Municipal n0 01/2018. 

Após discussão a Emenda de Revisão à Lei Orgânica Municipal foi 

colocada em votação em segundo turno sendo aprovada por 

unanimidade. Em seguida apresentação do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 15/2018, que concede o título de Cidadão Honorário ao 

Digníssimo Sr. Walter Ramos da Silva, Sargento PM da Reserva. 

Após discussão e posterior votação, tendo por escrutinadores os 

Vereadores Marcelino e Antonio Donizetti, o Decreto Legislativo foi 

aprovado por unanimidade. Ato contínuo foram encaminhados para 

estudo pelas Comissões Permanentes de Estudo da Casa o Projeto de 

Lei nº 194/2018, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 

providências e o Projeto de Lei nº 195/2018, que altera os anexos I, 

IV, e V| da Lei Municipal no 3479 de 25/01/2010, que dispõe sobre o 

plano de cargos, carreiras, e vencimentos dos servidores públicos 

municipais da administração direta do município de Boa Esperança, 

estabelece normas de enquadramento de cargos, revoga a Lei 

Municipal no 3776, de 15/06/2012 e da outras providências. Na 

sequência foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 196/2018, que altera o 

Inciso II, acrescenta o Inciso III, altera o Inciso II, acrescenta o inciso 

III, altera o 1o do artigo 2o e altera o artigo 14 da Lei Municipal n 4717 

de 01/03/2018, que autoriza o município de Boa Esperança a outorgar 

a terceiros sob licitação, concessão de uso de bens públicos 

representados por 2 quiosques, localizados no espaço público 

denominado “Prainha do Seleiro” e dá outras providências. Como 

forma de corrigir e adequar a redação, foi sugerida pelo Vereador 

Sebastião uma emenda modificativa no Art. 1º, o qual modifica o §1º 

do Art. 2º da referida Lei, passando para a seguinte forma correta: 

“§1º - Não será permitido ao mesmo interessado concorrer à licitação 



dos dois quiosques, sendo um concessionário por quiosque e área 

perimetral respectiva.”. Após discussão e posterior votação o Projeto 

de Lei foi aprovado por unanimidade juntamente com a emenda 

proposta. Ato continuo foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 197/2018 

que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no 

orçamento vigente da autarquia municipal Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto SAAE. Como forma de corrigir e adequar a redação, foi 

sugerida pelo vereador Sebastião uma emenda modificativa no Art. 2º, 

passando para a seguinte forma correta: “Art. 2.º Como recursos à 

abertura de Crédito Adicional Suplementar, será utilizado Superávit 

Financeiro, de acordo com o artigo 43, § 1°, inciso I, da Lei 4.320, de 

17 de março de 1964, sendo que os respectivos recursos encontram-se 

disponíveis na Caixa Econômica Federal, agência – 0100, conta 

corrente – 0000009-7, operação 006. ”. Após discussão e posterior 

votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade juntamente 

com a emenda proposta. Logo após o Vereador Dovik parabenizou a 

todos os vereadores da Casa pela repercussão positiva da viagem que 

fizeram a Brasília, onde reivindicaram recursos para o Município. 

Salientou ainda, que estes souberam representar muito bem a Casa 

junto ao parlamento. Em seguida o Vereador Sebastião salientou que 

esteve presente no bairro Nossa Senhora Aparecida e no bairro 

Populares junto ao Prefeito e ao vereador Justino, na reinauguração do 

campo de futebol e agradeceu ao prefeito e toda sua equipe pela 

iniciativa, salientando, ainda que os moradores dos  bairros ficaram 

satisfeitos pela obra realizada. Em seguida o vereador Willer falou 

sobre a campanha de arrecadação de alimentos realizada pelo Banco 

do Brasil em conjunto com o Supermercado Unissul em benefício a 

Creche da Belinha. O vereador Marcelino dando continuidade ao 

assunto pediu para que o Executivo desse uma resposta sobre a ajuda 

que foi pedida a algum tempo pelo Vereador Willer para conseguir a 

ajuda necessária, pois a creche necessita de recursos. O Vereador 

Delber enalteceu o trabalho desenvolvido pela Belinha, e a 

grandiosidade da empreitada e que hoje a creche atende a 90 crianças 

e todo esforço direcionado a ela será de grande serventia. O Vereador 

Robson falou sobre a questão do asfalto na rua Antônio Benisio  dos 



Santos, que é o começo da solução de vários problemas como a 

violência naquele local, afirmando que  a população esta bastante   

satisfeita com os resultados e que a colocação de “Quebra molas” na 

Avenida Joaquim Três Pontas ficou bem sinalizada. Aproveitando o 

ensejo o vereador Justino disse que se fechar a creche não teriam outro 

local para colocar as crianças, por isso essa causa merece todo apoio. 

A Vereadora Luciana lembrou que durante os 6 anos em que foi 

Conselheira Tutelar a Belinha sempre esteve disposta a ajudar. Dada a 

palavra ao Prefeito Municipal, Sr. Hideraldo Henrique Silva, este 

convidou a todos para participarem no dia 29 e 30 de abril dos eventos 

comemorativos do dia do trabalhador e ainda fez outro convite aos 

servidores públicos para fazerem visitas em algumas obras e em 

algumas entidades do município, para mostrar o funcionamento e 

saber o quanto cada um contribuiu para aquele trabalho realizado. O 

intuito desse trabalho é o envolvimento do servidor público no 

processo geral da Prefeitura Municipal. Em seguida o Presidente 

Vereador Divino José Costa pediu ao Vereador Sebastião que fizesse a 

oração final. Nada mais havendo a tratar na reunião, foi a mesma 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 sétima reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

Realizou-se no dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito, às 

dezoito horas, a segudna sessão da vigésima sétima 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. Ato continuo foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 196/2018, 



que altera o Inciso II, acrescenta o Inciso III, altera o Inciso II, 

acrescenta o inciso III, altera o 1o do artigo 2o e altera o artigo 14 da 

Lei Municipal n 4717 de 01/03/2018, que autoriza o município de Boa 

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

bens públicos representados por 2 quiosques, localizados no espaço 

público denominado “Prainha do Seleiro” e dá outras providências. 

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

unanimidade juntamente com a emenda proposta. Em seguida foi feita 

a leitura do Projeto de Lei nº 197/2018 que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente da autarquia 

municipal Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE. Como forma 

de corrigir e adequar a redação, foi sugerida pelo vereador Sebastião a 

emenda ao Projeto de Lei nº 197/2018, 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 juntamente com a emenda proposta. Na sequência o 

Presidente Vereador Divino José Coista pediu ao Vereador Sebastião 

fez a oração final. Nada mais havendo a tratar na reunião, foi a mesma 

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. 

 


