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ATA DA 8
a
. (OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (15/03/2021), 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 as 

dezenove horas e trinta minutos, presidida pelo Vereador Andrey Herculano. O Senhor 

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 e em votação foi aprovada por todos os 

vereadores. Leitura dos Ofícios nº 102/2021, nº 104/2021 e nº 106/2021, do Executivo 

Municipal; leitura das Mensagens dos Projetos de Lei nº 009/2021 e nº 010/2021, do 

Executivo Municipal. Leitura dos Pareceres emitidos pelas Comissões Permanentes do 

Legislativo Municipal aos Projetos de Leis nº 01/2021 e n° 08/2021. Na Ordem do Dia: O 

Senhor Presidente colocou em votação o Regime de Urgência, com único turno de votação, ao 

Projeto de Lei nº 001/2021, do Executivo municipal; o regime de votação foi aprovado por 

unanimidade. O Senhor Presidente colocou em votação o Regime de Urgência, com único 

turno de votação, ao Projeto de Lei nº 008/2021, do Executivo municipal; o regime de votação 

foi aprovado por unanimidade. Leitura, da íntegra, do Projeto de Lei nº. 001/2021, que dispõe: 

“Organiza os horários de prestação de serviços dos servidores públicos municipais lotados no 

Hospital 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 íntegra, do Projeto de Lei nº. 008/2021, que dispõe: “Autoriza o 

Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial e Suplementar no 

Orçamento Geral do Município de Nova Esperança do Sudoeste, para o exercício de 2021, e 

dá outras providências”. Em discussão: manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores: 

Alencar Luchtenberg, Jose Danillo Locks, Valdemir Boger Nilson Jose Formaio, Adriana  
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Pens Fagundes, Jose Ivonei Boger e Adelir Badziak, todos ressaltaram a satisfação de 

aprovação de proposta de alteração nos instrumentos orçamentários com valores de recursos 

importantes para o desenvolvimento do Município. Em votação: aprovado por unanimidade, 

único turno de votação. Leitura da Indicação nº 015/2021, do Vereador Valdemir Boger, que 

indica a necessidade de construção de calçadas de passeio publico na Av. Alexandre Bonetti e 

também nas ruas perpendiculares a ela ligando a mesma a Av. Iguaçu. Em discussão: foi 

defendida pelo Vereador Autor e acompanharam com manifestos favoráveis a maioria dos 

vereadores. Após, em votação aprovada por unanimidade. Antes de seguir com as explicações 

dos Vereadores o Presidente comunicou que devido a pandemia e a fim de evitar contágios, os 

vereadores permanecessem nos seus lugares a fim de usar os microfones individuais. Nas 

Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos, na Ordem: Vereador Valdemir Boger solicitou 

esclarecimentos e o envio de ofício a corporação das razões de não haver patrulhamento de 

rotina da polícia militar no município. Vereador Ezequiel do Nascimento que comentou e 

defendeu a necessidade de tratamento precoce ao Coronavirus, informando a população que 

deva procurar as unidades de saúde nos primeiros sintomas. Vereador Alencar Jose 

Luchtenberg falou da comemoração do Dia da Escola; pediu empenho da administração para 

realização da coleta de lixo na Zona Rural do Município. Neste momento, o Presidente 

convidou o Prefeito Jaime Stang para fazer o uso da tribuna. O Senhor Prefeito fez relatos da 

gestão, das primeiras medidas adotadas e do planejamento da administração. O Senhor 

Presidente fez as suas considerações, especialmente relatou do andamento de algumas obras 

iniciadas; ressaltou que os pedidos dos vereadores em forma de indicações são solicitados pela 

população e a importância de serem atendidas. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a todos, 

convidou para a próxima sessão e 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  


