
 

ATA Nº. 1211/2021                              LIVRO Nº. 23                                     FOLHA 33 

ATA DA 18
a
. (DÉCIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (24/05/2021), 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), Alencar Jose Luchtenberg (PSD), Ezequiel do Nascimento (PODE), Jose Danillo 

Locks (PSD), Jose Ivonei Boger (PSD), Nilson Jose Formaio (PSD) e Valdemir Boger (PSD). 

Ausentes a Vereadora Adriana Pens Fagundes (PSD) e o Presidente Andrey Herculano (PSD) 

por motivos de saúde. A Sessão teve início no horário regimental, presidida pelo Vereador 

Alencar Jose Luchtenberg, Vice-Presidente da Mesa. Na abertura o presidente em exercício 

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 e não havendo manifestos, a ata foi aprovada por todos os vereadores presentes. 

Leitura do Ofício nº. 193/2021, do Executivo Municipal. Leitura da Mensagem do Projeto de 

Lei nº. 013/2021, do Executivo Municipal. Leitura do parecer ao Projeto de Lei n°. 013/2021,  

das comissões permanentes do Legislativo Municipal. Na Ordem do Dia: leitura na integra do 

Projeto de Lei nº. 013/2021, do Executivo Municipal, que dispõe: “Autoriza o Executivo 

Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do 

Município de Nova Esperança do Sudoeste, para o Exercício Financeiro de 2021, e dá outras 

providências”. Em discussão com o manifesto favorável dos vereadores Jose Ivonei Boger, 

Valdemir Boger e Nilson Jose Formaio, sobre a alteração nos instrumentos orçamentários de 

recursos proveniente da assinatura de convênios com o Estado do Paraná, sendo aplicados no 

Departamento de Obras Viação e Serviços Urbanos com aquisição de óleo diesel, no Conselho 

Tutelar e Departamento Municipal de Assistência Social para aquisição de cestas básicas. Após 

a discussão o Presidente colocou em votação e o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 

primeiro turno de votação. Leitura da Indicação nº. 023/2021, autoria do Vereador Jose Ivonei 

Boger, indicando ao Prefeito Municipal necessidade de obras de pavimentação poliédrica 

(calçamento), trecho de aproximadamente 1400 metros na Linha Correia, iniciando-se na PR-

471 até a estrada para a Comunidade de São Luís e no trecho iniciando no calçamento da 

Comunidade Rio Gavião até a ponte próxima ao encruzo Linha Braço Esquerdo. Em discussão:  
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defendida pelo autor que justificou como sendo uma reivindicação dos moradores, devido 

tratar-se de via com transito intenso, necessitando de estradas em boas condições de tráfego. 

Seguindo em apoio à Indicação se manifestaram todos os demais vereadores. Em votação: 

aprovada por unanimidade de votos. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos. Neste 

momento o Vereador Ezequiel do Nascimento solicitou licença e se ausentou do Plenário. 

Seguindo a ordem dos inscritos com o pronunciamento do Vereador Jose Danillo Locks que ao 

comentar a manutenção realizada na estrada de Santa Barbara solicitou a disponibilização de 

resíduo asfáltico na serra, próxima a propriedade de Sedenir Fernandes; comentou visita ao 

gabinete regional do Deputado Wilmar Reichemback. Vereador Valdemir Boger comentou das 

reivindicações e pedidos ao Deputado Wilmar Reichemback; comentou dos números 

apresentados nos Relatórios Fiscais, do Legislativo e Executivo, na audiência pública; solicitou 

aos munícipes que continuem os cuidados na prevenção ao COVID-19. Vereador Nilson Jose 

Formaio comentou a alta dos casos de coronavirus e pediu para a população manter os cuidados 

e protocolos de saúde pública; falou sobre os números apresentados na audiência pública e de 

prováveis liberações de recursos de emendas parlamentares. O Senhor Presidente em Exercício 

solicitou ao Executivo o empenho no atendimento das indicações; relatou a chegada de novos 

veículos, caminhão e ambulância, estando a disposição no atendimento dos serviços aos 

munícipes. Comentou a ausência do Presidente Andrey Herculano na Sessão e desejou breve 

retorno ao comando da Casa. 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 


