
Ata da oitava reunião extraordinária da Câmara Municipal de Boa 

Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

Realizou-se no dia vinte de dezembro de dois mil e dezessete, às 

quinze horas, a oitava 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 Alvânio que fizesse a prece inicial. Dando 

continuidade foi colocada em votação a ata da 20ª Reunião Ordinária, 

a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura do 

Ofício nº 370/2017 do Poder Executivo Municipal solicitando 

Reunião Extraordinária. Na sequência foi feita a leitura do Projeto de 

Lei nº 146/2017, 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 Projeto 

de Lei nº 147/2017, Que Inclui Ações nas Leis Municipais nºs 4008, 

de 31/10/2013 (Lei Plano Plurianual 2014/2017), 4529, de 30/11/2016 

(Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO) para 2017 e 4535, de 

15/12/2016 (Lei Orçamentária – LOA-2017), e autoriza abertura de 

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

redação o Vereador Sebastião sugeriu uma emenda modificativa na 

ementa, substituindo-se a expressão “ações” pela expressão “ação” e 

no Art. 1º, substituindo-se a expressão “as seguintes ações”  pela 

expressão “a seguinte ação”. O Vereador Robson questionou à Mesa 

se a Fazendinha Esperança estaria incluída dentre as entidades que 

receberiam as subvenções de que tratam o Projeto, ao que foi dada a 

palavra ao Sr. Renê da Costa, Assessor Técnico Especial do 

Departamento Municipal de Contabilidade, o qual disse que o recurso 

havia sido liberado no dia 30 de dezembro de 2016 afim de prover 

recursos à APAE, mas que não havia sido empenhado, sendo assim, se 

faz necessário um Projeto de abertura de Crédito para que este recurso 

seja empenhado no exercício de 2017. Após discussão e posterior 

votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade juntamente 

com as emendas propostas. Na sequência o Vereador Delber fez a 

leitura do Parecer Conjunto das Comissões Permanentes da Casa 



sobre o Projeto de Lei nº 143/2017, que altera dispositivos da Lei 

Municipal nº 4570, de 10/03/2017, alterada pelas Leis nº 4596, de 

01/06/2017 e nº 4673, de 26/10/2017 – Reestruturação Administrativa 

da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, 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 

Presidente Vereador Divino José Costa fez 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. 


