
Ata da vigésima oitava reunião ordinária da Câmara Municipal de Boa 

Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

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

horas, a vigésima oitava reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Boa Esperança, após verificação do quorum, estando presentes os 

seguintes Vereadores: 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 em substituição, o Vereador Willer 

José de Araujo, convidou ao Vereador Marcelino para integrar a mesa 

e fazer a prece inicial. Em seguida foi feita a apreciação da Ata da 25a 

Reunião ordinária, a qual foi aprovada por todos os Vereadores 

presentes. Em seguida o Presidente em substituição justificou a falta 

do Presidente Vereador Divino José Costa, o qual se encontra 

adoentado. Dando continuidade foi feita a apresentação da Indicação 

no 83/2018, consignada por todos os membros da Casa, a qual solicita 

que seja analisada uma forma prática e legal de beneficiar o falecido 

Dr. Militão Batista Brasileiro, em face de propiciar um jazigo para 

acomodar os seus restos mortais, uma vez que, infelizmente e por falta 

de recursos de sua família, os mesmos se encontram num jazigo 

emprestado, sendo este requisitado pela família ora proprietária. 

Aproveitando o ensejo o vereador Dovik, manifestou  que a Indicação 

está sendo feita para dar transparência nos atos junto ao Poder 

executivo e  através  do Prefeito Hideraldo Henrique Silva, e sabe que 

dentro da lei existe a questão social. Após apresentação da Indicação 

no 84/2018, de autoria do Vereador Vailton, a qual solicita 

providências administrativas junto à Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos, no sentido em se processe implantação de um “ 

quebra molas” na extensão na Rua Galena , uma da vias de acesso ao 

Bairro Jardim Alvorada Cooperativa SAAE e outros, considerando 

que a referida via urbana voltou a ter duas mão consequentemente  

aumentando sua periculosidade, haja vista que é de via com grande 



declividade, facilitando para aqueles que descem ,o aumento de 

velocidade e conseqüente perigo. Em seguida leitura da Indicação no 

85/2018, consignada por todos os Vereadores da Casa, a qual solicita 

que seja avaliada possibilidade de envio a esta Casa Legislativa 

Municipal, proposição de Lei destinada ao recolhimento tributário 

relativo ao IPTU, sem a majoração de juros e multa, no que toca a este 

exercício fiscal identicamente ao procedimento adotado pelo 

município no ano anterior, uma vez que, diante das dificuldades pelas 

quais passam nosso país e cidadãos, com alto nível de desemprego e 

economia desaquecida, possam eles honrar com sua obrigação 

tributária e ajudar o município a realizar obras e melhorias tão 

desejadas. Em seguida foi feita a apresentação do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 16/2018, que concede o título de Cidadão Honorário ao 

Digníssimo Sr. Edgar Venâncio Rosa, Comerciante. Tendo por 

escrutinadores os Vereadores Antonio Donizetti e Robson o Projeto de 

Decreto Legislativo foi aprovado por unanimidade. Ato continuo 

foram encaminhados para estudo pelas Comissões Permanentes da 

Casa o Projeto de Lei nº 198/2018 que revoga alínea do artigo 1o da 

Lei Municipal n o 1573, de 27/11/1991 Altera pela Lei Municipal n 0 

2262 de 26/03/1998, que considera Logradouros de uso estritamente 

residencial, e dá outras providências e o Projeto de Lei nº 199, que 

dispõe sobre estabelecimentos de regras e disciplinas  o uso para fins 

de preservação ambiental do lago dos encantos, e dá outras 

providências. Em seguida o Vereador Delber fez a leitura do Parecer 

Conjunto das Comissões de Finanças e Orçamentos, de Legislação, 

Justiça e Redenção Final, de Obras, Serviços Públicos, Educação 

Assistência, Direitos Humanos e do Consumidor sobre o Projeto de 

Lei n 194/2018, que define as diretrizes gerais para a elaboração da 

Lei Orçamentária Anual a viger no exercício de 2019. Após discussão 

e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 

juntamente com as emendas propostas. Dando continuidade o 

Vereador Sebastião fez a leitura do Parecer Conjunto das Comissões 

de Finanças e Orçamentos de Legislação, Justiça e Redação Final, de 

Obras, Serviços Públicos, Educação e de Sáude, Assistência, Direitos 

Humanos e do Consumidor sobre o Projeto de Lei no 195/201 que 



altera os anexos I, IV e VI da Lei Municipal 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, 

renova a Lei Municipal n 3776, de 15/06/2012, e dá outras 

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

aprovado por unanimidade juntamente com as emendas propostas. O 

Vereador Willer agradeceu a todos os vereadores e funcionários desta 

Casa pelo empenho e pela ajuda ao conseguir arrecadar no Banco do 

Brasil e no Supermercado Unissul mais de 1 tonelada de alimentos 

para a creche da Belinha. Em seguida o Prefeito Municipal, Sr. 

Hideraldo Henrique Silva pediu a palavra para dar esclarecimentos 

sobre o Projeto 198/2018, o qual foi encaminhado para estudo, e 

salientou que o Projeto se enquadra na questão da Rua Domingos 

Messora, onde, segundo a Legislação Municipal, não pode haver 

estabelecimentos comerciais, porém o atual proprietário do restaurante 

Trem Bão, alugou essa área com intenção de construir banheiro e uma 

cozinha para dar suporte a Prainha do Bicano e ampliar o atendimento 

ao público. O Vereador Justino questionou se os banheiros serão de 

uso público ao que o Prefeito Prefeito disse que os banheiros poderão 

ser utilizados somente por quem consumir no estabelecimento, que ao 

abrir para o publico em geral a estrutura que será construída pelo 

empresário será para atender seus próprios clientes. O Vereador falou 

da necessidade de banheiros públicos naquele local por ser grande a 

quantidade de pessoas que transitam por ali. A secretaria de Obras 

Eliana Reis Vilela disse não ser viável a construção de banheiros 

públicos e contou dos problemas causados em outros locais da cidade, 

como na Praça da caixa d’água, onde as portas estavam todas 

arrombadas, precisando sempre de manutenção da Prefeitura. O 

Prefeito afirmou novamente sobre o aumento de empregos que este 

Projeto trará ao Munícipio. O vereador Dovik disse que ao alugar 

aquele espaço o proprietário pode usufruir da maneira que achar 

necessária por ser um espaço particular e não Público e que é preciso 

investir, administrar e gerenciar para aumentar o turismo e fortalecer o 

comércio. O Vereador Delber salientou que a comemoração da Festa 



do Trabalhador teve alguns problemas na sua execução e que caso o 

Secretário de Eventos estivesse presente o mesmo não teria ocorrido. 

Salientou, ainda que houve atrito entre as bandas que participaram. O 

Prefeito Municipal Sr. Hideraldo Henrique Silva discordou e 

questionou ao Vereador se este achava necessário a presença do 

referido Secretário no evento. O Vereador Delber salientou que isto 

poderia ter sido evitado. Em seguida o Presidente em exercício pediu 

ao Vereador Antônio Donizetti 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 oitava reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 
 

Realizou-se no dia nove de maio de dois mil e dezoito, às dezoito 

horas, a segunda sessão da vigésima oitava reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Boa Esperança, após verificação do quorum, 

estando presentes os seguintes Vereadores: 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 em 

substituição, Vereador Willer José de Araujo convidou o Vereador 

Marcelino para integrar a mesa e fazer a prece inicial. Ato contínuo o 

Presidente em substituição justificou a ausência do Presidente 

Vereador Divino José Costa que se encontra adoentado. Na sequência 

o Vereador Delber fez a leitura do Parecer Conjunto das Comissões de 

Finanças e Orçamentos, de Legislação, Justiça e Redenção Final, de 

Obras, Serviços Públicos, Educação Assistência, Direitos Humanos e 

do Consumidor sobre o Projeto de Lei n 194/2018, que define as 

diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária Anual a viger 

no exercício de 2019. Após discussão e posterior votação o Projeto de 



Lei foi aprovado por unanimidade juntamente com as emendas 

propostas. Dando continuidade o Vereador Sebastião fez a leitura do 

Parecer Conjunto das Comissões de Finanças e Orçamentos de 

Legislação, Justiça e Redação Final, de Obras, Serviços Públicos, 

Educação e de Sáude, Assistência, Direitos Humanos e do 

Consumidor sobre o Projeto de Lei no 195/201 que altera os anexos I, 

IV e VI da Lei Municipal 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, renova a Lei 

Municipal n 3776, de 15/06/2012, e dá outras providências. Após 

discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por 

unanimidade juntamente com as emendas propostas. Em seguida o 

Presidente em substituição pediu ao Vereador Antônio Donizette fez 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. 


