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ATA DA 17
a
. (DÉCIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (17/05/2021), 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), 

Nilson Jose Formaio (PSD) e Valdemir Boger (PSD). A Sessão iniciou às dezenove horas e 

oito minutos, presidida pelo Vereador Andrey Herculano que cumprimentou a todos; convidou 

para invocação a Deus com a Oração ao Divino Espírito Santo e declarou aberta a sessão. No 

Expediente do Dia: Leitura da Ata da Sessão anterior. Em discussão não houve manifestos, em 

votação aprovada por unanimidade.  Leitura do Ofício nº. 183/2021, do Executivo Municipal. 

Leitura do parecer do projeto de Lei Complementar n°. 002/2021 do Executivo Municipal. Na 

Ordem do Dia: leitura na integra do Projeto de Lei Complementar nº. 002/2021, do Executivo 

Municipal, que dispõe: “Altera o artigo 434 do Código Tributário Municipal, Lei 

Complementar Municipal n°. 003/2008 e dá outras providências”. Em discussão: vereador 

Alencar José Luchtenberg, Jose Ivonei Boger e Nilson Jose Formaio, manifestaram-se 

favoráveis à aprovação do Projeto de Lei Complementar, que visa corrigir pelo IPCA o índice 

de impostos aplicados, beneficiando os munícipes que pagarão menos impostos. Após, em 

votação com a chamada nominal dos vereadores e com o voto do Senhor Presidente, foi 

aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em primeiro turno de votação. Leitura da 

Indicação nº. 021/2021 de autoria do Vereador Adelir Bardziak, indicando ao prefeito 

Municipal a necessidade de instalar portão eletrônico com interfone nos edifícios das Escolas 

Municipais: Escola Rural Municipal Angastão Cruz de Rio Gavião e Escola Rural Municipal 

Santo Antônio de Barra Bonita, localizadas no Interior Deste Município. Em discussão: 

defendida pelo autor que justificou como sendo um pedido de pais, professores e funcionários, 

que os filhos são nossos bens mais preciosos e que devemos prevenir com segurança para que o 

mau não aconteça, ressaltando que já se procedeu o início das obras na creche Municipal. 

Seguindo com manifestos favoráveis de todos os demais vereadores. Em votação foi aprovada 

por todos os vereadores. Leitura da Indicação nº. 022/2021 de autoria do Vereador Valdemir 
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Boger, que visa providenciar a implantação de pavimentação poliédrica (calçamento) desde a 

sede do município até a Linha Rio Alegre. Em discussão foi defendida pelo autor, que 

justificou que se trata de um pedido antigo dos moradores da localidade que é bastante povoada 

e depende de boas estradas para se deslocar até a sede do município. Seguindo com manifestos 

favoráveis dos vereadores: José Danillo Lockes, Jose Ivonei Boger, Adelir Bardziak, Adriana 

Pens Fagundes, Nilson Jose Formaio e Alencar Jose Luchtenberg. Em votação foi aprovada por 

todos os vereadores. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos na ordem: Vereador 

Nilson Jose Formaio, fez agradecimento aos moradores do km 34 e Rio Caveirinha que 

participaram da reunião no último sábado, para tratar assuntos relacionados à água das 

respectivas comunidades; ressaltou da chegada de mais um médico no município. Vereador 

Valdemir Boger, falou da visita do Deputado Estadual Nelson Luersen ao município 

disponibilizando recursos para aquisição de uma patrulha agrícola em benefício da Associação 

de Produtores Rurais. Vereador Ezequiel do Nascimento, disse que suas cobranças são 

verdadeiras em nome do povo; falou que o presidente defende a saúde pelo fato da secretaria da 

saúde ser sua cunhada e o sogro também ser contratado; ressaltou que precisa se seguir o 

regimento com relação ao tempo de uso da palavra igualmente para todos seja do Legislativo 

ou do Executivo. Vereador Alencar Jose Luchtenberg, comentou que viabilizou junto ao 

Deputado Arilson Chiorato recursos ao setor rodoviário. O Senhor Presidente falou da 

importância da matérias discutidas e votadas na Sessão; em resposta ao Vereador Ezequiel do 

Nascimento lamentou o ocorrido pelas acusações feitas ao Presidente e demais colegas, disse 

que cabe a administração contratar pessoas capacitadas para trabalhar, e que se não estiverem 

realizando um bom trabalho cabe a exoneração; falou ter uma visita agendada ao gabinete do 

Deputado Wilmar Reichembach, em busca de recursos; pediu mais respeito entre os Vereados, 

que o Regimento está na mão de todos, e será seguido à risca. 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:  

 

Alencar Jose Luchtenberg                                                                         Valdemir Boger 

Vice-Presidente no Exercício da Presidência                                              Primeiro Secretário 


