
Ata da nona reunião ordinária da Câmara Municipal de Boa Esperança 

– legislatura 2017/2020. 

 

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

horas, a nona 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 Donizete da Cunha, Antonio Justino Neto, 

Delber Augusto de Araújo, Luciana Cândida Paula, 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 Vailton que fizesse a prece inicial. Dando continuidade 

foi colocada em votação a ata da 7ª reunião ordinária, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Na sequência foi feita a leitura da 

Indicação nº 49/2017, de autoria do Vereador Sebastião, a qual solicita 

a instalação de 2 quebra-molas, na Rua Carlos Gomes, no Bairro 

Sinara, uma vez que o fluxo de veículos é muito intenso naquele local 

e em alta velocidade, colocando em risco as pessoas que lá residem e 

os eventuais pedestres que usam aquela via em seus deslocamentos 

diários. Ato contínuo foi feita a leitura da Indicação nº 50/2017, de 

autoria do Vereador Marcelino, a qual solicita que sejam determinadas 

providências junto ao CODEMA, no sentido de providenciar senão a 

erradicação, pelo menos a poda severa de uma árvore existente na Rua 

Olinto Teixeira, defronte ao nº 1.017, no Bairro Frederico Ozanan, 

uma vez que a mesma se tornou de grande proporção, atingindo não 

só a fiação elétrica, mas chegando a levantá-la e entortando o próprio 

padrão de energia. Dando continuidade foi feita a leitura da Indicação 

nº 51, de autoria da Vereadora Luciana, a qual solicita providências 

administrativas junto ao Setor Municipal de Gerenciamento de trânsito 

(mobilidade urbana), atualmente sob a esfera administrativa da 

Guarda Municipal, no sentido de implantar uma passagem ou travessia 

elevada de pedestres na Rua Manoel Sebastião Gonzaga, na esquina 

desta com a Rua Antonio Soares da Silveira, se possível defronte ao nº 

122, no Bairro São Geraldo, haja vista que o fluxo de trânsito local é 

intenso, dificultando uma travessia segura. Ato contínuo foi feita a 

leitura da Indicação nº 52/2017, também de autoria da Vereadora 

Luciana, solicitando providências administrativas junto ao Setor 

Municipal de Gerenciamento de trânsito no sentido de implantar um 

quebra-molas no final da Rua Pernambuco, na curva existente na 



altura do nº 40, haja vista que o local tem sido palco de vários 

acidentes, justamente pela falta de respeito de motoristas que lá 

transitam em alta velocidade. Na sequência foi feita a leitura da 

Indicação nº 53/2017, de autoria do Vereador Delber, a qual solicita 

medidas administrativas junto ao setor de obras e serviços públicos 

municipal, para que proíba o uso de queimadas na espaço entre na 

Quadra Poliesportiva Vereador Julio Lino da Silva e o fundo 

Cemitério Municipal, atendendo às reivindicações da vizinhança  

daquela região  que   constantemente  vem  sofrendo com a fumaça 

resultado da queima de material de entulho ali depositados. Em 

seguida foi feita a leitura da Indicação nº 54/2017, de autoria do 

Vereador Robson, a qual solicita determinativas junto ao Setor 

Municipal de Obras e Serviços Públicos, no sentido de se proceder à 

recuperação, na forma de uma revitalização da Praça Pública 

Sebastião Evaristo no Bairro Centenário, haja vista que aquele espaço 

de entretenimento está sendo tomado pelos usuários de drogas em face 

justamente da escuridão, além da sujeira e abandono daquele outrora 

ponto de convergência da população do respectivo entorno urbano. 

Ato contínuo foi feita a leitura do Requerimento nº 01/2017, subscrita 

por todos os Vereadores da Casa, a qual solicitado ao Poder Executivo 

Municipal, em face da Secretaria Municipal de Administração e 

Comunicação, as seguintes informações, na forma sintética, sendo: 1 – 

Valor bruto da folha de pagamento dos vencimentos dos servidores 

municipais, dos meses de outubro e novembro de 2016, 

discriminando: Número de Servidores efetivos; Número de Cargos 

comissionados; Número de Pessoal contratado. 2 – Valor bruto da 

folha de pagamento dos vencimentos dos servidores municipais, dos 

meses de março e abril de 2017, discriminando: Número de 

Servidores efetivos; Número de Cargos comissionados; Número de 

Pessoal contratado. Após discussão e posterior votação o 

Requerimento foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo foi dada a 

palavra à Sra. Giovana Nunes Mesquita, sócia do Interact Club de Boa 

Esperança, patrocinado pelo Rotary. Esta fez uma explanação acerca 

da proposta de Projeto Esperança na Segurança, o qual tem por 

objetivo melhorar a iluminação dos logradouros de nosso município 

com o objetivo de evitar e coibir a prática de crimes, os quais estão se 

tornando recorrentes. O Vereador Delber salientou que o Interact Club 

tem várias atividades voltadas à comunidade esperancense e que estas 

são voltadas para desenvolver o espírito de cidadania e para o bem 

comum. O Vereador Dovik salientou, que esteve em Brasilia com o 



Ministro da Ciência, Tecnologia Inovações e Comunicação, Sr. 

Gilberto Kassab, e desse encontro foi assinado um Protocolo de 

Interesse para implementar em nosso município o Projeto “Cidade 

Digital”, no qual serão instaladas câmeras de monitoramento para 

identificar os veículos que entram em nosso perímetro urbano. Esse 

sistema será interligado com o sistema da Polícia Militar para colher 

informações acerca destes veículos. Dando continuidade foi dada a 

palavra ao Prefeito Municipal, Sr. Hideraldo Henrique Silva, este fez 

um convite aos membros do Interact Club e aos membros desta Casa 

para que participem da Audiência Pública que ocorrerá no próxima dia 

16 de junho, na qual serão discutidos o Plano de Mobilidade Urbana e 

o Plano Municipal de Turismo para a nossa cidade. Em seguida foi 

feita a leitura da Moção nº 02/2017, subscrita por todos os Vereadores 

da Casa, a qual consignada MOÇÃO EM APOIO À APROVAÇÃO 

PLP Nº 362/2017, de autoria do Deputado Reginaldo Lopes, cuja 

regulamenta, através de norma complementar específica, a 

regulamentação da compensação das perdas da LEI KANDIR, e 

criação de um fundo de desenvolvimento federativo, diante de 

interesse também de nosso município, cuja fração alcança o patamar 

de R$ 40.513.935,42 (quarenta milhões quinhentos e treze mil 

novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos). Após 

discussão e posterior votação a Moção foi aprovada por unanimidade. 

Dando continuidade foi feita a leitura do Projeto de Resolução nº 

04/2017, que dispõe sobre constituição de Comissão Constituinte 

Revisora da Lei Orgânica do Município. Após discussão e posterior 

votação o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade. A 

Assessoria Jurídica, na pessoa do Dr. Euribes Tavares salientou que há 

de se estabelecer um cronograma de trabalho afim de se fazer avançar 

os trabalhos desta Comissão Revisora, uma vez que a proposta 

envolve um trabalho extenso e há muito para se discutir e sugerir. Na 

sequência foi feita a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 

05/2017, que concede o título de Cidadão Honorário ao Dr. Saulo 

Rocha Rabelo, Médico Psiquiatra. Tendo por escrutinadores os 

Vereadores Alvânio e Willer o Projeto de Decreto Legislativo foi 

aprovado por unanimidade. Ato contínuo foi feita a leitura do Projeto 

de Lei nº 55/2017, que Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 

Suplementar no Orçamento vigente da Autarquia Municipal Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto.- SAAE. Após discussão e posterior 

votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Em seguida 

feita a leitura do Projeto de Lei nº 56/2017, que dispõe sobre 



denominação de via pública urbana e dá outras providências. Após 

discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por 

unanimidade. Ato contínuo foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 

57/2017, que dispõe sobre denominação de via pública urbana e dá 

outras providências. Após discussão e posterior votação o Projeto de 

Lei foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o Vereador 

Delber fez a leitura do Parecer das Comissões Permanentes da Casa 

sobre o Projeto de Lei nº 44/2017, que autoriza o Poder Executivo 

Municipal criar cargo, estabelecendo a respectiva jornada de trabalho, 

o respectivo vencimento, definindo atribuições e dá outras 

providências. O Vereador Delber salietou que as vagas constantes 

correspodem à abertura de vagas para um concurso público que 

ocorrerá em nosso município e que o horário de serviço das babás iria 

passar de 6 para 8 horas mas o vencimento permaneceria o mesmo, o 

que não seria justo dado o nível de estresse ao qual estas profissionais 

são submetidas em suas tarefas diárias. Após discussão e posterior 

votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade juntamente 

com as emendas propostas. Ato contínuo o Vereador Sebastião fez a 

leitura do Parecer Verbal Verbal das Comissões Permanentes da Casa 

sobre o Projeto de Lei nº 47/2017, que cria o Programa Municipal de 

Incentivo ao Esporte e Lazer e dá outras providências. Este salientou 

que a dúvida que surgiu em relação ao Projeto seria se o mesmo não 

viria a prejudicar algumas associações esportivas já existentes em 

nosso município, mas que após alguns esclarecimentos chegou-se à 

conclusão que o mesmo vai impulsionar a prática esportiva não só do 

futebol mas também de outros esportes. Após discussão e posterior 

votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. O Vereador 

Sebastião fez a leitura de um Ofício da Deputada Estadual Geiza 

Teixeira no qual a mesma relata que foi aprovada uma emenda 

parlamentar de sua autoria destinando uma verba no valor de R$ 

140.000,00 para compra de materiais e equipamentos para realizar a 

cobertura da quadra esportiva da Escola Municipal do Barro Preto. 

Este salientou que esta reivindicação era um desejo antigo daquela 

comunidade rural e que agora será possível dar andamento na obra. O 

Vereador Willer disse ter sido informado também de uma verba 

liberada pelo Deputado Federal Diego Andrade no valor de R$ 

98.620,00 para obras de asfaltamento em nosso município. Dando 

continuidade o Presidente Vereador Divino José Costa pediu ao 

Vereador Robson 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 nona reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

  

Realizou-se no dia quatorze de junho de dois mil e dezessete, às 

dezoito horas, a segunda sessão da nona 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 Paula, 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 Vailton que fizesse a prece 

inicial. Na sequência foi feita a leitura do Projeto de Lei 55/2017, que 

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no 

Orçamento vigente da Autarquia Municipal Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto.- SAAE. Após discussão e posterior votação o Projeto 

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

Projeto de Lei nº 56/2017, que dispõe sobre denominação de via 

pública urbana e dá outras providências. Após discussão e posterior 

votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo 

foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 57/2017, que dispõe sobre 

denominação de via pública urbana e dá outras providências. Após 

discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por 

unanimidade. Dando prosseguimento foi feita a leitura do Parecer das 

Comissões Permanentes da Casa sobre o Projeto de Lei nº 44/2017, 

que autoriza o Poder Executivo Municipal criar cargo, estabelecendo a 

respectiva jornada de trabalho, o respectivo vencimento, definindo 

atribuições e dá outras providências. 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 Parecer 

Verbal Verbal das Comissões Permanentes da Casa sobre o Projeto de 

Lei nº 47/2017, que cria o Programa Municipal de Incentivo ao 

Esporte e Lazer e dá outras providências. Após discussão e posterior 

votação o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Em seguida o 

Presidente Vereador Divino José Costa pediu ao Vereador Robson 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. 


