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ATA DA 21
a
. (VIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (14/06/2021), 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: 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 teve início no horário regimental, 

presidida pelo Vereador Andrey Herculano. Na abertura o Senhor Presidente 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. Em votação: aprovada por unanimidade de votos. Leitura das Mensagens dos Projetos 

de Leis nº. 02/2021, 03/2021 e 04/2021, do Legislativo Municipal.  Leitura do Parecer ao Projeto 

de Lei n°. 015/2021, das Comissões Permanentes do Legislativo Municipal. Na Ordem do Dia: 

leitura na Integra do Projeto de Lei nº. 015/2021, do Executivo Municipal, que dispõe: “Dá 

Publicidade aos termos da Regularização Fundiária, que com base no Pavimento Conjunto n° 

002/2020-GP/CGJ, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, legitima, instrumentaliza e 

autoriza o procedimento de titulação dos lotes inseridos em áreas irregulares do município de 

Nova Esperança do Sudoeste - Paraná, nos termos do "Programa Moradia Legal", e dá outras 

providências.” Em discussão: com exceção do Vereador Adelir Badziak todos os demais 

vereadores se manifestaram favoráveis a matéria que visa implementação de programa para 

legalização de loteamentos que encontram-se irregulares e que tenham a finalidade social. Em 

votação: aprovado por unanimidade de votos, primeiro turno de votação. Leitura da Súmula do 

Projeto de Lei nº. 014/2021, do Executivo Municipal, que dispõe: “Altera o art. 2º e seu inciso I, 

da Lei Municipal nº. 1.041/2021, e dá outras providências”.  Em discussão: Vereador Alencar 

Jose Luchtenberg se pronunciou favorável ao projeto. Em votação: aprovado por unanimidade de 

votos, segundo turno de votação. Leitura da Indicação nº. 028/2021, autoria do Vereador Nilson 

Jose Formaio, indicando ao Senhor Prefeito que busque recursos financeiros junto ao Governo 

Estadual e Federal com a finalidade de reposição de máquinas e caminhões do setor rodoviário 

municipal. Em discussão: o vereador autor alegou os altos custos para manutenção de máquinas 

antigas e o setor necessita de bons equipamentos para poder trabalhar nas demandas da população.  
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Em votação: aprovada por todos os vereadores. Leitura da Indicação nº. 029/2021, autoria do 

Vereador Nilson Jose Formaio, indicando ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER), 

Escritório Regional Centro Sudoeste, Francisco Beltrão, PR, com cópia ao Executivo Municipal, a 

implantação de um trevo de acesso e redutores de velocidade (lombadas) na Rodovia PR-471, na 

entrada da Comunidade Rio Gavião. Em discussão: defendida pelo autor. Em votação: aprovada 

por unanimidade de votos. Na Tribuna Livre: presença, a convite da presidência, do Senhor Jose 

Augusto Nazario, Comandante do Destacamento da Policia Militar, que falou da necessidade de 

firmar parcerias com o Município visando garantir melhorias na segurança pública; falou que a 

corporação tem enfrentado dificuldades devido ao número reduzido do efetivo; descreveu as 

necessidades de cooperação entre estado e município dando suporte aos policiais quando em 

serviço no Município, principalmente quanto a alimentação. Nas Explicações Pessoais dos 

Vereadores inscritos: pronunciamento do Vereador Valdemir Boger que solicitou seja feito obras 

com trevo de acesso na Rodovia à comunidade de Cabeceira do Lontra; comentou do andamento 

das obras para concretização do poço artesiano de Rio Serrinho; descreveu reclamação que 

recebeu sobre atendimento na saúde. Vereador Ezequiel do Nascimento comentou sobre obras do 

poço artesiano que estão paradas e a população segue sem abastecimento de água, solicitou 

providências para a conclusão da mesma. Vereador Adelir Badziak comentou de visita ao Centro 

de Saúde Municipal da necessidade de informa a população sobre as idades do calendário de 

imunização do Covid. Vereador Nilson Jose Formaio relatou do andamento da obra de poço 

artesiano e que toda despesa com aditivo precisa ser justificada e dentro da legalidade. Vereador 

Alencar Jose Luchtenberg fez registro das datas comemorativas do Dia do Meio Ambiente, 

descrevendo a importância de conservação; do Dia do Doador de Sangue e agradeceu as pessoas 

que se disponibilizam a doar. O Presidente comentou de reunião com o Executivo que expos 

dificuldades no setor de saúde e de provável antecipação do repasse de recursos economizados 

pela Câmara ao Executivo Municipal. 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 


