
Ata da trigésima segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

Realizou-se no dia dez de julho de dois mil e dezoito, às dezoito 

horas, a trigésima segunda 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 Delber Augusto de Araújo que fizesse a 

prece inicial. Dando prosseguimento foram colocadas em apreciação 

as atas da 29ª e 30ª reuniões ordinárias, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. Ato contínuo foi feita a leitura do convite para a 

Inauguração do Memorial Dom Spiridom Mattar a se realizar no dia 

treze de julho de 2018, e leitura do  Convite feito pelo Rotary Club de 

Boa Esperança para a Solenidade de transmissão de cargo dos novos 

Presidentes e respectivos Conselhos Diretores para o ano Rotário 

2018/2019 a se realizar no dia quatorze de julho de 2018. Na 

sequência foi feita a leitura da Indicação nº 94/2018, de autoria do 

Vereador Willer José de Araújo, solicitando que sejam determinadas 

providências junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, buscando viabilizar a implantação de um “quebra-molas” na 

Av. Maringá, nas proximidades do nº 281, naquele Bairro, uma vez 

que o local é de intenso tráfego, e na sua maioria em alta velocidade, 

dificultando sobremaneira a travessia de pedestres e a segurança local 

dos moradores, principalmente crianças e idosos. Dando continuidade 

foi feita a leitura da Moção nº 06/2018, de autoria do Vereador 

Presidente Divino José Costa, que consigna Moção de 

Reconhecimento e aplausos à jovem Sra. Paloma Cristina Fonseca 

Leite. O Vereador Presidente Divino José Costa fez uma breve 

explanação sobre a homenageada, expondo que a mesma é natural de 

Boa Esperança, nascida no Bairro Maringá e que hoje reside no 

México,  pois se casou com um mexicano, mas que a homenageada 



valoriza muito a terra Natal, que inclusive estará participando do 

campeonato mundial de capoeira a se realizar em Belo Horizonte nos 

próximos dias. Após votação a Moção foi aprovada por unanimidade. 

Na sequência foi feita a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 

22/2018, de autoria do Vereador Delber, que concede o Titulo de 

Cidadã Honorária à Digníssima Srta. Marizete de Fátima Carvalho, 

Enfermeira do PSF. O Vereador Delber fez a leitura da Biografia da 

homenageada. Tendo por escrutinadores os Vereadores Delber e 

Dovik o Projeto de Decreto Legislativo foi colocado em votação e  

aprovado por unanimidade. Ato contínuo foi apresentado o Projeto de 

Resolução nº 06/2018, que referenda despesa do Poder Legislativo 

Municipal, para o orçamento do Exercício Financeiro de 2019. Após 

discussão e votação o Projeto de Resolução foi aprovado por 

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

218/2018, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

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

por unanimidade. Dando continuidade foi feita a leitura do Projeto de 

Lei nº 219/2018, 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 220/2018, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

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

aprovado por unanimidade. Ato contínuo foi feita a apresentação do 

Projeto de Lei nº 221/2018, que declara de Utilidade Pública 

Municipal a “AMBE- Associação dos Moradores de Boa Esperança”, 

sediada nesta cidade. O Vereador Dovik disse que a Associação dos 

Moradores de Boa Esperança tem prestado relevantes serviços à 

comunidade, sempre levando as reivindicações da comunidade ao 

Executivo e ao Legislativo, que na qualidade de autor do Projeto de 

Lei gostaria que os Colegas Vereadores analisassem o Projeto de Lei 

como sendo de grande relevância para o município.  O Vereador 

Willer solicitou que o Projeto de Lei fosse para as Comissões de 

Estudo da Casa. O Vereador Dovik disse ser o Projeto de Lei legal e 

Constitucional, não havendo irregularidades, sugerindo aos 

Vereadores que avaliassem a decisão. O Vereador Delber disse que 



gostaria de acompanhar a decisão de encaminhar o Projeto de Lei para 

estudo, uma vez que pra ele se trata de matéria nova a ser votada. O 

Vereador Dovik fez uma nova explanação sobre o assunto. O 

Vereador Robson, tomando a palavra, com autorização da mesa,  disse 

que parabeniza o pessoal da Associação pelos trabalhos prestados à 

comunidade, pois estes  são de muita importância, mas que acha que o 

Projeto de Lei deve sim ser estudado, que ainda permanece com 

algumas dúvidas e que o mesmo poderá ser votado na próxima 

reunião.  O Presidente Divino Costa colocou o Projeto de Lei em 

Apreciação se iria ser votado na reunião ou iria para Estudo. Após 

decidido pelo estudo, o Projeto de Lei nº 221/2018 foi encaminhado 

para análise por todas as Comissões Permanentes da Casa, no que 

ressaltou o Vereador Dovik que concordava com a decisão soberana 

dos membros da Casa. Em seguida o Vereador Sebastião Monteiro fez 

a leitura do Parecer Conjunto das Comissões Permanentes da Casa 

sobre o Projeto de Lei nº 211/2018, que autoriza o município de Boa 

Esperança a outorgar a concessão do serviço público, precedida de 

obra pública do Terminal Rodoviário Municipal, e da outras 

providências. Após discussão e posterior votação o Projeto de Lei nº 

211/2018 foi aprovado por unanimidade juntamente com as emendas 

apresentadas no Parecer. O Vereador Dovik fez uma explanação sobre 

a inauguração da obra do Hospital, e sobre a ajuda que o Município 

tem recebido de alguns Deputados, disse que os Vereadores têm 

fundamental importância para que o Município receba tais auxílios, 

uma vez que sempre estão solicitando e cobrando auxílio dos 

Parlamentares para o Município. Na sequência o Vereador Delber fez 

uma explanação sobre a atual situação em que se encontra o Poder 

Judiciário, que em sua opinião o País vive uma crise institucional. O 

Vereador Sebastião fez uma explanação sobre uma festa junina 

beneficente realizada por voluntários em prol da Creche Tio Walter e 

que os valores arrecadado serão entregues no próximo sábado, 

relatando que foi arrecadado uma quantia de R$ 9.000,00 (nove mil 

reais). O Vereador Willer fez um agradecimento em nome da Creche 

Tio Valter. Em seguida, dando por encerrado os trabalhos da noite,  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 segunda reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

Realizou-se no dia onze de julho de dois mil e dezoito, às dezoito 

horas, a segunda sessão da trigésima segunda 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 Delber Augusto de Araújo que 

fizesse a prece inicial. Na sequência foi feita a leitura do Projeto de 

Lei nº 218/2018, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

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

por unanimidade. Dando continuidade foi feita a leitura do Projeto de 

Lei nº 219/2018, 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 220/2018, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

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

aprovado por unanimidade. Em seguida o Vereador Sebastião 

Monteiro fez a leitura do Parecer Conjunto das Comissões 



Permanentes da Casa sobre o Projeto de Lei nº 211/2018, que autoriza 

o município de Boa Esperança a outorgar a concessão do serviço 

público, precedida de obra pública do Terminal Rodoviário Municipal, 

e da outras providências. Após discussão e posterior votação o Projeto 

de Lei nº 211/2018 foi aprovado por unanimidade juntamente com as 

emendas apresentadas no Parecer. Em seguida, dando por encerrado 

os trabalhos,  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. 

 


