
Ata da sexta reunião extraordinária da Câmara Municipal de Boa 

Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

Realizou-se no dia vinte e cinco de setembro de dois mil e dezessete, 

às dezoito horas, a sexta reunião extraordinária 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 Robson Ramon Resende que 

fizesse a prece inicial. Na sequência foi feita a leitura das 

correspondências recebidas. Dando continuidade foi feita a leitura do 

Projeto de Lei nº 106/2017, que dispõe sobre abertura de Crédito 

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

Vereador Vailton de Amaral propôs uma emenda aditiva, 

acrescentando-se ao Art. 2° um parágrafo único com a seguinte 

redação:  “parágrafo único -  rubrica prevista nesta Lei fica incluída nas 

peças orçamentárias, LDO, PPA e LOA vigentes.” Após discussão e 

posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade, 

juntamente com a emenda proposta. Ato contínuo, foi feita a leitura do 

Projeto de Lei n° 107/2017, que dispõe sobre abertura de Crédito 

Adicional Suplementar. Após discussão e posterior votação o Projeto 

de Lei foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade foi feita a 

leitura do Projeto de Lei n° 108/2017, 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 Parecer Conjunto dos membros das Comissões Permanentes 

da Casa, sobre o Projeto de Lei n° 105/2017, que altera Dispositivos 

da Lei Municipal n 3.090 de 29 de dezembro de 2005 – Código 

Tributário Municipal 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 

Vereador Alvânio Pacelli Figueiredo Júnior fez uma explanação 

justificano o motivo de não ter comparecido à última reunião das 

Comissões. Ato contínuo o Vereador Presidente Divino José Costa, 

fez a devolução antecipada para o Poder Executivo de um cheque no 

valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais), 



convidando o Prefeito Municipal Sr. Hideraldo Henrique Silva para 

recebê-lo e os demais Vereadores para procederem a entrega. Dando 

continuidade o Presidente Vereador Divino José Costa pediu ao 

Vereador Antônio Donizeti  da Cunha 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. 




