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ATA DA 4
a
. (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (08/02/2021), reuniu-se o 

Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do 

Paraná, inscrita no CNPJ/MF nº. 01.040.648/0001-54, em sua sede, sito: Avenida Iguaçu, 098, 

Centro, nesta Cidade, para a Sessão Ordinária, com a presença dos Vereadores: Adelir 

Badiziak (MDB), Adriana Pens Fagundes (PSD), Alencar Jose Luchtenberg (PSD), Andrey 

Herculano (PSD), Ezequiel do Nascimento (PODE), Jose Danillo Locks (PSD), Jose Ivonei 

Boger (PSD), Nilson Jose Formaio (PSD) e Valdemir Boger (PSD). A Sessão teve início no 

horário regimental; presidida pelo Vereador Andrey Herculano. O Presidente cumprimentou a todos; 

convidou para a invocação a Deus com a Oração ao Divino Espírito Santo; declarou aberta a Sessão. 

No Expediente do Dia: Leitura da Ata da Sessão anterior. Em discussão não houve manifestos, em 

votação aprovada unanimidade. Leitura dos Ofícios nº. 052/2021, nº. 056/2021 e nº. 059/2021, do 

Executivo Municipal. Leitura do Edital de Convocação nº. 01/2021. Leitura das Mensagens dos 

Projetos de Leis nº. 004/2021 e 07/2021, do Executivo Municipal. Leitura do Parecer aos Projetos de 

Leis nº. 004 e 007 de 2021, Resolução nº 02 e Decreto nº 02 de 2021, das Comissões Permanentes do 

Legislativo Municipal. O Senhor Presidente convidou o Ex-Prefeito, SR. Jair Stange, Gestor das 

Contas, caso seja de seu interesse, participar da Próxima Sessão Ordinária. Na Ordem do Dia: O 

Senhor Presidente colocou em votação o Regime de Urgência, único turno de votação, dos Projetos de 

Leis nº 004/2021 e nº 007/2021; o regime de votação foi aprovado por todos os vereadores. Leitura, da 

integra, do Projeto de Lei nº 004/2021, do Executivo Municipal, que dispõe: “dispõe sobre a Revisão 

Geral Anual aos servidores públicos do Executivo Municipal, e dá outras providências”. Em 

discussão: todos os Vereadores se manifestaram favoráveis. Em votação: aprovado por 

unanimidade de votos, único turno de votação. Leitura, da integra, do Projeto de Lei nº 007/2021, 

do Executivo Municipal, que dispõe: “altera o disposto na Lei nº. 968/2018, e autoriza o Poder 

Executivo Municipal a atualizar anualmente os valores referentes ao contrato de rateio de custeio das 

despesas de manutenção do Consórcio Público Casa Lar.” Em discussão: manifestaram voto favorável 

os Vereadores Jose Danillo Locks, Alencar Jose Luchtenberg, Nilson Jose Formaio, Adriana Pens 

Fagundes e Jose Ivonei Boger. Após, em votação e foi aprovado por unanimidade, único turno de 

votação. Leitura do Projeto de Resolução nº 02/2021, do Legislativo Municipal, que Concede 

Reposição Salarial aos Servidores do Legislativo Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, 

Estado do Paraná, e dá outras providências. Em discussão com manifesto favorável de todos  
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os Vereadores; aprovada por unanimidade. Leitura da Indicação Nº. 010/2021, autoria do Vereador 

Adelir Badziak, que indica a necessidade de reparos em ponte da estrada para Novo Horizonte. Em 

discussão: o Vereador autor defendeu a matéria e foi seguido pelos demais vereadores que solicitaram 

o atendimento pelo Sr. Prefeito, devido a urgência e necessidade. Em votação: aprovada por 

unanimidade de votos. Leitura da Indicação Nº. 011/2021, autoria de todos os Vereadores; que solicita 

viabilização de recursos para complementação de obras de recapeamento asfáltico sobre o calçamento 

poliédrico na estrada da sede do município (saída para São Carlos) até a comunidade do Rio Manbuco, 

interior deste município. Em discussão e após em votação foi aprovada por todos os vereadores.  

Findada a Ordem do Dia o Vereador Ezequiel do Nascimento solicitou licença e deixou o Plenário. 

Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos, na Ordem: Vereador Alencar Jose Luchtenberg, 

solicitou reparos na cobertura do ginásio de esportes de Barra Bonita; também citou problemas e 

solicitou melhorias de ponte na divisa do Município com Francisco Beltrão. Vereador Valdemir Boger 

que comentou da mudança de local para atendimento aos suspeitos de COVID. Vereadora Adriana 

Pens Fagundes que justificou ausência na sessão anterior. Falou de obras de emergências realizadas em 

pontes devido às fortes chuvas; ressaltou a importância de melhorias na estrada para São Luiz. O 

Senhor Presidente fez suas considerações, em especial comentou as indicações importantes 

apresentadas pelos vereadores; ressaltou que os índices de reajustes para os servidores ficaram restritos 

as perdas inflacionárias para não haver despesas extra com pessoal. Comentou a importância dos 

trabalhos de assessoria jurídica com a nomeação do servidor Vitor Gustavo Mistura, Advogado. Nada 

mais havendo, o Presidente agradeceu a todos; convidou para a próxima sessão que, em virtude do 

recesso de Carnaval, será realizada na quarta-feira, dezessete de fevereiro. Declarou encerrada a 

Sessão. Plenário Vereador José Luchtemberg, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do 

Sudoeste, Estado do Paraná. Após aprovada, segue assinada:  

 

Andrey Herculano                                                                                            Valdemir Boger   
     Presidente                                                                                                     Primeiro Secretário  


