
Ata da trigésima reunião ordinária da Câmara Municipal de Boa 

Esperança – legislatura 2017/2020. 

Realizou-se no dia doze de junho de dois mil e dezoito, às dezoito 

horas, a trigésima 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. Dando 

prosseguimento foi colocada em apreciação as atas da 27ª e 28ª 

reuniões ordinárias, as quais foram aprovadas por unanimidade. Ato 

contínuo foi feita a leitura da Indicação nº 88/2018 de autoria do 

Vereador Antônio Donizeti, a qual solicita medidas administrativas 

junto ao setor Municipal de Turismo, visando determinar a 

revitalização do “Out Door” localizado no Trevo inicial da Avenida 

São Vicente de Paulo, cujo apresentava algumas de nossas riquezas 

paisagísticas e culturais, em face de estímulo turístico daqueles que 

por lá transitam ou adentram em nossa cidade, bem como da 

revitalização dos “Banner´s” instalados na orla do Lago, cujos 

também se encontram, em sua grande parte, danificados. Em seguida 

foi feita a leitura da Indicação nº 89/2018, de autoria do Vereador 

Delber, a qual requer que seja feita a iluminação, pintura e 

manutenção periódica da quadra de esportes do Bairro Jardim 

Eldorado, uma vez que a referida quadra encontra-se em total 

abandono pelo poder publico, cerceando o direito das crianças, 

adolescentes e da população em geral, de praticarem atividades 

físicas, sendo que tal quadra é o único local apropriado que existente 

nas proximidades para tais atividades e, ainda saliento que a falta de 

iluminação faz com que o local seja ponto de aglomeração de pessoas 

para a pratica de ilícitos. Na sequência foi feita a leitura da Indicação 

nº 90/2018, também de autoria do Vereador Delber, a qual solicita 

medidas administrativas junto ao setor de obras e serviços públicos 

municipal, para que seja refeito o asfaltamento da Rua Tonico 

Rodrigues no Bairro Sagrado Coração de Jesus.  A rua acima citada 

passou por obras do SAAE e tão logo acabou foi realizado o 

tapamento do extenso buraco feito ao longo da via, só que o referido 



serviço foi muitíssimo mal feito e que com o transitar dos veículos 

afundou, a rua  hoje encontra-se com um imenso  buraco que vai do 

entroncamento da rua Rua Murilo Azevedo Alves até o entroncamento 

com a Rua São Francisco de Assis no Bairro Frederico Ozanan,  

tornando o local impróprio para que os veículos possam transitarem, 

causando enormes transtornos. Dando continuidade, foi feita a 

apresentação do Decreto Legislativo no 19/2018, que concede o Título 

de Cidadão Honorário ao Digníssimo Sr. Luiz Hermano Colferai, 

Empresário de Seguros e Produtor Rural. Tendo por escrutinadores os 

Vereadores Antonio Donizetti e Marcelino, o Projeto de Decreto 

Legislativo foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi feita a 

apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 20/2018, que 

concede o Título de Cidadão Honorário ao Digníssimo Sr. Silvano 

Santiago, Sargento reformado da Polícia Militar do Estado de Minas 

Gerais. Após discussão e posterior votação, tendo por escrutinadores 

os Vereadores Antonio Donizetti e Marcelino o Projeto de Decreto 

Legislativo foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade foi 

feita a Apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 21/2018 que 

concede a Comenda Legislativa “Professora Ávia Teresa de Morais”, 

à Digníssima “Irmã Deodata”, da Congregação das Irmãs 

Sacramentinas de Nossa Senhora. Após discussão e posterior votação, 

tendo por escrutinadores os Vereadores Robson e Luiz Valentino o 

Projeto de Decreto Legislativo foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 204/2018, 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 nº4685, de 

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

intuito de corrigir e adequar a redação o Vereador Marcelino sugeriu 

uma emenda modificativa no Art. 2º, acrescentando-se a expressão 

“classificações” e emenda modificativa no Art. 3º, acrescentando-se a 

expressão: “Art. 43”. Após discussão e posterior votação o Projeto de 

Lei foi aprovado por unanimidade juntamente com as emendas 

propostas. O Vereador Dovik explanou acerca de emendas 

parlamentares destinadas ao município no período de janeiro de 2017 

a junho de 2018, as quais somam R$ 52.000.000,00 (cinqüenta e dois 

milhões de reais). Disse, ainda que este é o resultado das idas dos 

Vereadores desta Casa e do Prefeito Municipal a Brasilia e Belo 

Horizonte em busca de recursos. O Vereador Justino salientou que na 



última vez em que estiveram em Brasilia estes estiveram no Gabinete 

do Deputado Federal Odair Cunha e que, na ocasião, assinaram um 

comvênio de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 

Salientou, ainda, que se não fossem em busca de recursos, o município 

não seria beneficiado. O Vereador Robson disse que há uma verba 

destinada à APAE do município que em breve será disponibilizada 

também e que a obrigação do Vereador é buscar tais recursos. Em 

seguida foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 205/2018, 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 nº4685, de 

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

intuito de corrigir e adequar a redação o Vereador Antonio Donizetti 

sugeriu uma emenda modificativa no Art. 2º, acrescentando-se a 

expressão “classificações” e emenda modificativa no Art. 3º, passando 

para a seguinte forma correta: “Art. 3.º Como recursos à abertura de 

Crédito Adicional Especial, será utilizado o Excesso de Arrecadação, 

na Fonte 153 (Transferências de Recursos do SUS para Investimentos 

na Rede de Serviços de Saúde), no valor de R$80.000,00 (oitenta mil 

reais), recursos estes provenientes de Emenda Parlamentar, com 

número de proposta 3107101712191005704, em acordância com a Lei 

4.320/64, art.43, §1º, Inciso II, em face de recursos vinculados. “. 

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

unanimidade juntamente com as emendas propostas. Ato contínuo foi 

feita a leitura do Projeto de Lei nº 206/2018, 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 nº4685, de 30/11/2017, e autoriza 

abertura de Crédito Adicional Especial. Após discussão e posterior 

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

foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 207/2018, 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 nº4685, de 

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

discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por 

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



208/2018, que altera Art. 6º e incisos I e II do Art. 8º da Lei Municipal 

nº 4690, de 14/12/2017, que autoriza a apreensão de animais de médio 

ou grande porte que se encontram soltos ou abandonados no perímetro 

urbano e dá outras providências. O Vereador Willer salientou que o 

Projeto de Lei fora apresentado no final do ano passado e que os 

valores cobrados prejudicam aqueles que não dispõem de recursos 

financeiros, por se tratar de pessoas com renda baixa e que é pela 

rejeição do mesmo. Colocado em discussão a maioria dos membros da 

Casa decidiu por colocar o Projeto de Lei em estudo pelas Comissões 

Permanentes da Casa. Dando continuidade foi feita a leitura do 

Projeto de Lei nº 209/2018, 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 nº4685, de 30/11/2017, e autoriza abertura de Crédito 

Adicional Especial. Com o intuito de corrigir e adequar a redação a 

Vereadora Luciana sugeriu uma emenda modificativa no Art. 3º, 

passando para a seguinte forma correta: “Art. 3.º Como recursos à 

abertura de Crédito Adicional Especial, será utilizado o Excesso de 

Arrecadação, na Fonte 129 (Transferências de Recursos do Fundo 

Nacional de Assistência Social - FNAS), no valor de R$100.000,00 

(cem mil reais), proveniente de Emenda Parlamentar n° 30790005, do 

Ministerio do Desenvolvimento Social, em acordância com a Lei nº 

4.320/64, art.43, §1º, Inciso II, em face de recursos vinculados. “. 

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

unanimidade juntamente com as emendas propostas. Ato contínuo o 

Vereador Delber fez a leitura do Parecer Conjunto das Comissões 

Permanentes da Casa sobre o Projeto de Lei nº 201/2018, que autoriza 

a alienação, através de Leilão Público, de veículos considerados 

inservíveis aos serviços municipais e dá outras providências. Após 

discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por 

unanimidade juntamente com as emendas propostas. Na sequência o 

Vereador Willer fez a leitura do Parecer Conjunto das Comissões 

Permanentes da Casa sobre o Projeto de Lei nº 202/2018, que altera 

Art. 3º e acrescenta Parágrafo único na Lei Municipal nº 1573, de 

27/11/1991, e revoga a Lei Municipal nº 2262, de 26/03/1998, que 

considera logradouros de uso estritamente residencial, 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 Vailton fez a leitura do Parecer Conjunto das 



Comissões Permanentes da Casa sobre o Projeto de Lei nº 203/2018, 

que dispõe sobre parcelamento do solo urbano e controle da expansão 

urbana no município de Boa Esperança, revoga a Lei Municipal nº 

4126, de 29/05/2014, e dá outras providências. O Vereador Dovik 

disse que os membros do Sindicato dos Produtores Rurais presente à 

sessão estavam com alguns questionamentos em relação ao Projeto de 

Lei e questionou ao Presidente Vereador Divino José Costa se o seu 

representante não poderia fazer uso da palavra. Dada a palavra ao Sr. 

Henrique Resende Pacheco, Presidente do Sindicato dos Produtores 

Rurais este afirmou ter participado de um reunião com os Vereadores 

nesta Casa na qual foram expostas suas reivindicações acerca das 

modificações propostas na presente propositura pois, em janeiro deste 

ano fora realizado um contrato de compra e venda com um empresário 

o qual tinha por objeto um  terreno pertencente ao Sindicato, mas que 

ao entrar em contato com o Procurador do Município à época, este lhe 

dissera que a venda poderia ser realizada desde sem a doação de 5% 

da área desde que fosse feito um desmembramento do referido terreno 

e que posteriormente seria feito o desdobro ou desmembramento. 

Salientou, ainda, que o negócio se tornaria inviável caso o Projeto de 

Lei fosse aprovado com a emenda constando o percentual de 5% e que 

a venda deste terreno visa tão somente levantar recursos para sanar 

dívidas do próprio Sindicato. O Vereador Alvânio disse que estava 

presente à reunião e que está havendo uma divergência entre a 

Assessoria Jurídica da Casa e os membros do Sindicato, pois os 

referidos 5% se refere a terrenos acima de 6.000,000 m2 e, uma vez 

que o terreno do Sindicato é de 800,00m2, esta cláusula não 

inviabilizaria o negócio já que o terreno em questão tem uma área de 

800,0 m2. O Sr. Henrique disse que a área total é de 25.000,00 m2 e 

que teria como desmembrar esta área sem reservar os 5% de acordo 

com o Projeto de Lei e que a nova procuradora do município não 

havia encontrado uma brecha de modo a enquadrar a situação do 

Sindicato na Lei existente, fato este que motivou o presente Projeto de 

Lei de modo a adequar o desmembramento que seria feito do terreno 

total de 25.000,00m2. A Assessoria Jurídica, na pessoa do Dr. Euribes 

Tavares, explicou ao Sr. Henrique que na referida reunião o 

parcelamento não alcançaria os 6.000,00m2 e que uma questão que 

poderia vir futuramente seria outra situação. Salientou, ainda, que na 

ocasião este havia dito que a venda pretendida não alcançaria os 

6.000,00m2, no que este concordou e reafirmou que a venda seria de 

uma área de 800,00m2. O Dr. Euribes disse que a presente propositura 



alberga uma situação na qual se enquadra a venda da área pretendida e 

que caso houvesse futuramente a pretensão da venda de uma área que 

ultrapassasse esse limite seria uma outra situação. O Sr. Henrique 

questionou à Assessoria Jurídica se contaria a área total ou apenas a 

parte desmembrada ao que o Dr. Euribes exemplificou que no 

desmembramento se você tiver uma área de até 100.000,00m2 e se for 

desmembrada uma área de até 6.000,00m2 o município não recebe 

nada mas que, acima disso, o município receberia e reiterou que o 

desmembramento se refere apenas à parte que esta sendo 

desmembrada da área total. O Sr. Henrique então afirmou que o 

entendimento da Procuradoria Geral do município seria diferente da 

explicação dada pelo Dr. Euribes. Este salientou que a Procuradoria 

do município disse que os condicionantes estabelecidos no Art. 8º 

estariam dificultando esse entendimento e salientou que havia um 

contraditório entre a Procuradoria Geral do município e a Assessoria 

Jurídica da Câmara nesse sentido. O Vereador Dovik salientou que os 

Vereadores estavam ali para aprovar Projetos de Lei que venham a 

beneficiar a comunidade e que o Sindicato tem interesse em vender 

uma área de terreno a um investidor. Salientou, ainda, que a despeito 

das divergências de opinião e de Pareceres contrários o que importaria 

nesse momento seria resolver este problema e sugeriu que se ouvisse o 

Plenário ou que voltasse o Projeto de Lei para estudo e negociasse 

novamente com a Procuradoria Geral do Município para que seja 

votado em uma próxima reunião correndo tudo dentro da legalidade, 

que é o interesse do Sindicato. O Presidente Vereador Divino Costa 

salientou que a presente propositura vai atender a necessidade do 

Sindicato e que futuramente se fosse mexer em outra área seria o caso 

de um outro Projeto de Lei. A Procuradora Geral do Município, Dra. 

Anne Lacerda diz que a área de 26.00,00m2 ultrapassa a área de 

6.000,00m2 e esta área é que deveria ser considerada quando do 

desmembramento. O Vereador Dovik salientou que o certo seria se 

utilizar do bom senso para que o Sindicato não saia prejudicado nessa 

questão e posteriormente seja dito que uma empresa não se instalou 

em nosso município pelo fato da Câmara ter sido contra tal iniciativa e 

sugeriu que o Projeto de Lei voltasse a estudo pelas Comissões 

Permanentes da Casa para evitar futuros desgastes. O Vereador 

Justino salientou que sua intenção é resolver essa questão e que não 

estava sabendo qual seria a parte desmembrada do total e que deveria 

ser resolvida pelas Assessorias jurídicas da Casa e da Prefeitura 

Municipal. O Presidente Vereador Divino José Costa afirmou que o 



Parecer acerca do Projeto de Lei está correto e que atende à 

necessidade do Sindicato. O Vereador Alvânio salientou que a votação 

do Projeto de Lei tem de ser pautada pela legalidade pois de nada 

adiantaria aprovar a propositura e esta ser rejeitada pela Procuradoria 

Geral do Município, o que faria com que a situação do Sindicato 

continuasse a mesma e questionou à Procuradora Geral do Município, 

Dra. Anne Lacerda acerca do que poderia acontecer caso a propositura 

fosse aprovada de acordo com as modificações propostas no Parecer. 

Na ocasião esta firmou que deveria ser feita a doação dos 5% porque o 

desmembramento está sendo feito sobre uma única matrícula, uma vez 

que já se reduziu aquela área e se criou uma nova, então teria de se 

considerar a área toda. Esta afirmou, ainda, que independentemente do 

tamanho total da área do desmembramento a área deveria ser doada 

pois esta já ultrapassara o limite de 6.000,00m2. O Vereador Dovik 

sugeriu que se fizesse uma emenda retirando a menção aos 5%, ao que 

a Dra. Anne Lacerda disse que o Executivo enviou um Parecer 

revogando esse dispositivo mas que o mesmo continuou a figurar no 

Parecer das Comissões. A Assessoria Jurídica, na pessoa do Dr. 

Euribes Tavares disse que o Projeto de Lei originária suprimia esse 

dispositivo e que o texto normativo vigente preserva o interesse do 

município e que os 5% acima dos 6.000,00m2 diz respeito à doação e 

que o mesmo apenas se aplica a desmembramentos que se 

ultrapassarem os 6.000,00m2. A Dra. Anne Lacerda salientou que a 

Lei Federal que trata do parcelamento do solo diz que a questão do 

desmembramento não faz referência a esta previsão mas que não 

impede que o município faça um dispositivo que regule tal situação e 

que isto compete ao município. O Vereador Willer salientou que a 

vinda desta empresa será de benefício para o município pois gerará 

empregos. O Dr. Euribes Tavares salientou que a Casa está se 

submetendo a uma interpretação do Poder Executivo. O mesmo 

sugeriu, ainda, que fosse feita uma emenda supressiva ao Art. 27 mas 

que constasse em ata que tal iniciativa fica sob seu protesto ao que  

vereador Dovik discordou afirmando que este não seria Vereador, e 

sim, Assessor Jurídico, não podendo falar em nome dos Vereadores. 

Salientou também que devido a este fato o mesmo não poderia se 

manifestar na forma de protesto e que neste caso este se inscrevesse 

como cidadão e assim poderia fazer uso da palavra. O Vereador Dovik 

disse que este não teria autoridade para isso e que segundo o 

Regimento Interno da Casa, servidores desta Casa não poderiam se 

manifestar e requerer que suas falas constassem em ata. O Dr. Euribes, 



em resposta, disse que teria sim este direito, desde que assina o 

Parecer Conjunto das Comissões acerca dos Projetos de Lei. O Sr. 

Henrique questionou se a doação de 5% do terreno não seria melhor 

aplicada a casos de loteamento, ao que a Dra. Anne Lacerda disse que 

em casos de loteamento esse percentual é ainda maior. O Dr. Euribes 

salientou que, segundo o Estatuto do Advogado, ele teria o direito de 

se manifestar pois este assinara o referido Parecer, além de ter esse 

direito como cidadão e como servidor desta Casa. O Presidente 

Vereador Divino José Costa disse ter plena convicção da correção do 

Parecer emitido pela Assessoria Jurídica e sugeriu a supressão do Art. 

27, ao que o Vereador Willer ficou como propositor da emenda 

supressiva, ao que a Dra. Anne Sugeriu que fosse suprimido o 

parágrafo único deste artigo. Após discussão esta sugeriu então que 

fossem suprimidos os §§ 1º e 2º e se mantivesse o parágrafo único do 

referido artigo. O Vereador Sebastião questionou acerca do conteúdo 

dos §§ 1º e 2º do Art. 27, pois estes não constam no Projeto de Lei ao 

que a Dra. Anne disse ter enviado um Projeto revogando os §§ 1º e 2º 

do Art. 27 a esta Casa. O Vereador Delber fez a leitura da emenda 

modificativa referente ao Art. 27, no que se refere aos respectivos 

parágrafos a serem excluídos do texto. Após discussão e posterior 

votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade juntamente 

com as emendas propostas no Parecer exceto àquela que se refere ao 

Art. 27. O Presidente Vereador Divino José Costa salientou que 

embora não participe das reuniões de Comissão concorda com o 

Parecer jurídico emitido pela Assessoria. O Vereador Dovik disse que 

também não havia participado da reunião de Comissões por isso não 

poderia se manifestar a respeito e salientou também que em momento 

algum este quis desabonar a competência da Assessoria Jurídica, na 

pessoa do Dr. Euribes Tavares, no entanto, este se encontra amparado 

do Art. 84, inciso V e I, que lhe confere o direito de fazer uso da 

palavra em defesa das Proposições apresentadas e discussão do 

mérito, fato este que não configura em momento algum em 

desrespeito ao Assessor Jurídico desta Casa. Salientou, ainda, que 

apenas estava discutindo o mérito da questão com respeito tanto a ele 

quanto aos colegas de Plenário, ainda que haja divergências de 

opinião, sendo respaldado pelo Regimento Interno desta Casa. O 

Vereador Justino disse que gostaria de ouvir o Dr. Euribes pois este 

sempre orientou os Vereadores no sentido de sempre agir de acordo 

com a legalidade pois muitos não entendem dos nuances pertinentes à 

matéria jurídica em discussão relativos aos Projetos de Lei. A 



Assessoria jurídica, na pessoa do Dr. Euribes Tavares, disse que a Lei 

o assiste na condição de advogado e que está na atribuição do cargo 

ocupado por ele nesta Casa. Este salientou, ainda, que gostaria que 

fosse transcrito no Parecer Conjunto das Comissões Permanentes da 

Casa acerca do Projeto de Lei em questão que se substitua onde se lê 

“com o Parecer favorável da Assessoria Jurídica”, pela expressão 

“com o Parecer desfavorável da Assessoria Jurídica”. O Vereador 

Dovik salientou que uma vez que os Vereadores assinaram o Parecer 

emitido pela Assessoria Jurídica não teria como este desfazer o 

referido Parecer ao que o Dr. Euribes disse que o Plenário é soberano 

neste sentido. Em seguida foi dada a palavra ao Sr. Ronieli Teixeira, o 

qual fez um convite aos membros da Casa para que participassem do 

Projeto Inova Jovem, o qual é voltado os público de 16 a 29 anos, com 

o objetivo de fazer florescer o empreendedorismo nos membros desta 

faixa etária além de promover uma conscientização quanto aos 

malefícios do uso de drogas. O Vereador Delber salientou que 

reconhece a legitimidade da paralização dos caminhoneiros e disse 

também que pelo fato de ser filho de um deles sabe muito bem o que 

estes estão reivindicando. Na sequência o Presidente Vereador Divino 

José Costa pediu à Vereadora Luciana 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 trigésima reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

Realizou-se no dia treze de junho de dois mil e dezoito, às dezoito 

horas, a segunda sessão da trigésima 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 204/2018, 

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 nº4685, 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 as emendas propostas. Em seguida foi 

feita a leitura do Projeto de Lei nº 205/2018, 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 nº4685, 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 as emendas propostas. Ato contínuo foi feita a leitura do Projeto 

de Lei nº 206/2018, 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 nº4685, de 30/11/2017, e autoriza abertura de Crédito 

Adicional Especial. Após discussão e posterior votação o Projeto de 

Lei foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi feita a leitura do 

Projeto de Lei nº 207/2018, 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 nº4685, de 30/11/2017, e autoriza abertura de Crédito 

Adicional Especial. Após discussão e posterior votação o Projeto de 

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

Projeto de Lei nº 209/2018, 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 nº4685, 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 as emendas 

propostas. Ato contínuo o Vereador Delber fez a leitura do Parecer 

Conjunto das Comissões Permanentes da Casa sobre o Projeto de Lei 

nº 201/2018, que autoriza a alienação, através de Leilão Público, de 

veículos considerados inservíveis aos serviços municipais e dá outras 

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

aprovado por unanimidade juntamente com as emendas propostas. Na 

sequência o Vereador Willer fez a leitura do Parecer Conjunto das 

Comissões Permanentes da Casa sobre o Projeto de Lei nº 202/2018, 

que altera Art. 3º e acrescenta Parágrafo único na Lei Municipal nº 

1573, de 27/11/1991, e revoga a Lei Municipal nº 2262, de 

26/03/1998, que considera logradouros de uso estritamente 

residencial, 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 Vailton fez a 

leitura do Parecer Conjunto das Comissões Permanentes da Casa 

sobre o Projeto de Lei nº 203/2018, que dispõe sobre parcelamento do 

solo urbano e controle da expansão urbana no município de Boa 

Esperança, revoga a Lei Municipal nº 4126, de 29/05/2014, e dá 

outras providências. Após discussão e posterior votação o Projeto de 

Lei foi aprovado por unanimidade juntamente com as emendas 

propostas no Parecer exceto àquela que se refere ao Art. 27. Na 

sequência o Presidente Vereador Divino José Costa pediu à Vereadora 

Luciana 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. 


