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ATA DA 12
a
. (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (12/04/2021), 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 

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

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

Boger (PSD) e Valdemir Boger (PSD). Ausente o Vereador Nilson Jose Formaio (PSD) 

devido encontrar-se em viagem, juntamente com o Prefeito, a Curitiba.  A Sessão iniciou no 

horário regimental, presidida pelo Vereador Andrey Herculano que cumprimentou a todos; 

convidou para a invocação a Deus com a Oração ao Divino Espírito Santo e declarou aberto os 

trabalhos. No Expediente do Dia: Leitura da Ata da Sessão anterior; em discussão: sem 

manifestos; em votação, aprovada por todos os vereadores presentes. Leitura do Parecer ao 

Projeto de Lei nº. 009/2021, da Comissão Permanente do Legislativo Municipal. Na Ordem do 

Dia: o Senhor Presidente colocou em votação o regime de urgência, urgentíssima e único 

turno de votação, ao Projeto de Lei nº. 009/2021. Regime de votação aprovado por 

unanimidade. Leitura do Projeto de Lei nº. 009/2021, do Executivo Municipal, que dispõe: 

“Autoriza o Poder Executivo do Município de Nova Esperança do Sudoeste, a firmar convênio 

com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná e com os Municípios de Salto do 

Lontra/PR, e Nova Prata do Iguaçu/PR, na forma que especifica”. Em discussão: 

manifestaram-se favoráveis todos os vereadores presentes e ressaltaram a importância da 

manutenção do referido convênio, sendo indispensável a prestação de serviços realizados pela 

Defesa Civil Corpo de Bombeiros Comunitários. Em votação: aprovado por unanimidade de 

votos, único turno de votação. Leitura do Projeto de Lei nº. 011/2021, do Executivo 

Municipal, 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 Financeiro de 2021, e dá outras providências”. Em discussão: 

Vereador Alencar Jose Luchtenberg fez confirmação de voto favorável comentando da 

necessidade de alteração dos instrumentos orçamentários para aquisição de um caminhão  
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tanque e de recursos para repasse ao consórcio da Defesa Civil. Em votação: aprovado por 

unanimidade de votos, segundo turno de votação. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores 

inscritos, na Ordem: Vereador Ezequiel do Nascimento que falou da falta de médicos para 

atendimento da população, da forma e local de atendimento dos pacientes de Covid/19. 

Vereador Valdemir Boger se desculpou por colocação errônea que fez no pronunciamento na 

sessão anterior; relatou sobre visita que realizou em obra pública de rede de água de Rio 

Serrinho, juntamente com os demais membros da Comissão de Serviços Públicos, buscando a 

melhor solução  e visando a perfeita conclusão da obra. Vereador Jose Danillo Locks solicitou 

manutenção da estrada que liga a sede do Município até a comunidade de Barra Bonita, tapa 

buraco na pavimentação poliédrica. Vereador Adelir Badziak comentou de visita ao Deputado 

Estadual Paulo Litro onde entregou oficio de solicitação de liberação de recursos de Emenda 

Parlamentar. Vereador Alencar Jose Luchtenberg parabenizou o Senhor Eloi Schilickmann 

que assumiu pasta na Oitava Regional de Saúde; solicitou reparos e troca das lâmpadas de 

iluminação publica em Barra Bonita. Vereadora Adriana Pens Fagundes pediu desculpas aos 

munícipes pelos transtornos da falta de médicos para atendimento; fez pedido verbal ao setor 

Viário que proceda a manutenção da estrada da Linha KM 45. O Senhor Presidente comentou 

sobre a obra de rede de água, importante que haja o entendimento para a conclusão, sendo 

obra de grande importância para comunidade. Comentou e agradeceu aos gestores do Setor de 

Saúde pela reunião esclarecedora. 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 


