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ATA DA 19
a
. (DÉCIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (01/06/2021), 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: 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). Ausente o Vereador Adelir Badziak (MDB). A Sessão teve início no 

horário regimental, presidida pelo Vereador Andrey Herculano que saudou 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 e a ata 

foi aprovada por todos os vereadores presentes. Leitura do Ofício nº. 198/2021, do Executivo 

Municipal. Leitura do Ofício nº. 122/2021, do Legislativo Federal. Leitura do Ofício nº. 275/2021, 

do Ministério do Desenvolvimento Federal. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº. 014/2021, 

do Executivo Municipal. Na Ordem do Dia: leitura da Súmula 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: 

não houve manifestos. Em votação com a chamada nominal dos vereadores para manifestação do 

voto; com o voto do Senhor Presidente, o Projeto de Lei Complementar foi aprovado por 

unanimidade dos vereadores presentes, em segundo turno de votação. Leitura da Súmula 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: manifestos favoráveis dos vereadores Alencar Jose Luchtenberg, 

Jose Ivonei Boger, Nilson Jose Formaio e Adriana Pens Fagundes, ressaltando a importância da 

matéria. Em votação: aprovado por unanimidade, em segundo turno de votação. Leitura da 

Indicação nº. 024/2021, autoria do Vereador Jose Danillo Locks, indicando ao Prefeito Municipal 

que providencie o alargamento da ponte localizada na sede da Comunidade de Barra Bonita. Em 

discussão: manifesto do vereador autor, nas suas colocações lembrou que a ponte é antiga e com a 

finalidade de atender ao tráfego na estrada não pavimentada, estando agora a via pavimentada e 

em boas condições, faz-se necessário o alargamento da ponte para possibilitar uma trafegabilidade 
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segura. Seguindo em discussão com os manifestos favoráveis da maioria dos demais vereadores. 

Em votação: aprovada por unanimidade de votos. Leitura da Indicação nº. 025/2021, autoria do 

Vereador Alencar Jose Luchtenberg, indicando ao Senhor Prefeito a necessidade de aquisição de 

equipamentos para disponibilizar às pessoas com mobilidade reduzida, cadeiras de rodas manuais, 

cadeiras de banho, andadores e pares de muletas. Em discussão: o vereador autor solicitou apoio 

aos demais membros da Casa para a aprovação da Indicação, pois são equipamentos 

indispensáveis pra quem necessita, seja para o uso por um curto período ou permanente. Após, 

pronunciamento da maioria dos vereadores que ressaltaram a importância da matéria. Em votação: 

aprovada por unanimidade. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: pronunciamento 

do Vereador Nilson Jose Formaio, desejou boas-vindas à profissional de saúde que veio trabalhar 

e residir no município. Vereador Ezequiel do Nascimento fez críticas relativas ao atendimento na 

saúde pública municipal, especialmente pelo atendimento dos pacientes em tratamento de Covid 

no hospital municipal e apontou os riscos de contágios aos demais pacientes com outras 

enfermidades; também comentou da falta de disponibilidade de exames de diagnósticos. Vereador 

Valdemir Boger relatou a falta de coleta de lixo em determinados locais da cidade; parabenizou 

empresários por inauguração de novo empreendimento; comentou da expectativa de retorno das 

aulas presenciais pela comunidade escolar. Vereador Alencar Jose Luchtenberg falou de serviços 

que estão sendo efetuados na localidade de Barra Bonita e indicou outras obras que visam 

melhorias na comunidade. Vereador Jose Danillo Locks relatou que as obras de pavimentação da 

estrada de Barra Bonita estão finalizadas e apontou a necessidades de alguns acabamentos e a 

manutenção de um bueiro. O Senhor Presidente disse da importância dos médicos residirem no 

município e conhecerem as peculiaridades da população; enalteceu o trabalho dos vereadores na 

apresentação de indicações de serviços necessários para o desenvolvimento do município e ao 

atendimento da população. 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:   
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