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ATA DA 22
a
. (VIGÉSIMA SEGUNDA) 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 um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (21/06/2021), 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 do Ofício n° 218/2021, do Executivo Municipal. Leitura do 

Ofício n° 024/2021, da ACAMSOP.  Leitura dos Pareceres aos Projetos de Leis do Legislativo Municipal n°. 

003/2021, n°. 002/2021, e n°. 004/2021, emitidos pelas Comissões Permanentes do Legislativo Municipal. 

Na Ordem do Dia: O Senhor Presidente colocou em votação o regime de urgência, urgentíssima, único turno 

de votação, do Projeto de Lei nº 003/2021, do Legislativo Municipal; o regime de votação foi aprovado por 

todos os vereadores. Leitura na Integra do Projeto de Lei nº. 003/2021, do Legislativo Municipal, da Mesa 

Diretora, que dispõe: “Altera o artigo 4°, inciso IV, o artigo 8° e os Anexos III e V, da Lei Municipal n.º 

1.013, de 17 de março de 2020, que Institui o Plano de Cargos, Vencimentos, Carreira e Avaliação de 

Desempenho dos Servidores da Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, e dá 

outras providências”. Em discussão: Com manifestos favoráveis dos vereadores: Alencar José Luchtenberg, 

Jose Ivonei Boger, Adriana Pens Fagundes Nilson Jose Formaio. Em votação: aprovado por unanimidades de 

votos, em único turno de votação. Leitura da Súmula do Projeto de Lei n° 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: Sem manifestos. Em votação: aprovado por unanimidade de votos, segundo turno de votação. 

Leitura na Integra do Projeto de Lei nº. 002/2021, da Mesa Diretora do Legislativo Municipal, que dispõe: 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Secretaria de Segurança Pública, através da 

Polícia Militar do Estado do Paraná, para o fornecimento de "tickets refeição" aos policiais militares em 

serviço neste Município, e dá outras providências”. Em discussão: manifestos favoráveis dos vereadores: 

Alencar José Luchtenberg, Adriana Pens Fagundes, Valdemir Boger, Nilson Jose Formaio e Jose Ivonei 

Boger, nesta ordem. Em votação: aprovada por todos os vereadores, primeiro turno de votação. Leitura na 

Integra do Projeto de Lei nº. 004/2021, do Legislativo Municipal autoria do Vereador Nilson Jose Formaio, 
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que dispõe: “Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, 

empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores 

individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no 

âmbito da administração pública municipal, e dá outras providências”. Em discussão: Vereador Nilson Jose 

Formaio relatou as vantagens com a instituição da lei que irá melhorar a competitividade das empresas do 

município e também possibilita propostas mais vantajosas. Vereadora Adriana Pens Fagundes, Vereador 

Alencar Jose Luchtenberg se manifestaram favoráveis. Vereador Ezequiel do Nascimento fez pedido de 

Vistas ao projeto. Seguiu a discussão e ao final o Presidente colocou a matéria em votação; porém, percebido 

o equívoco, se desculpou, remeteu ao Plenário a deliberação do pedido de Vistas que foi aprovado por todos 

os vereadores; o Presidente comunicou a inclusão do Projeto na Pauta da Sessão Ordinária de cinco de julho. 

Leitura da Indicação nº 30/2021, da Vereadora Adriana Pens Fagundes; o Executivo Municipal proceda a 

aquisição de vinte (20) computadores completos para ser disponibilizado à Escola Municipal Visconde de 

Mauá, visando a instalação de um laboratório de informática com natureza didático-pedagógica em apoio ao 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Em discussão: foi defendida pela autora e seguiu com os 

manifestos de todos os demais vereadores de forma favorável. Em votação: aprovada por unanimidade. 

Leitura da Indicação nº 31/2021, do Vereador Ezequiel do Nascimento, indicando que se destine parte do 

valor das sobras de recursos do Legislativo visando retomar a obra de canalização de água na comunidade do 

Rio Serrinho, interior do Município. Em discussão: o Vereador autor defendeu a matéria reforçando a 

importância da conclusão da obra que a população está sofrendo pelo desabastecimento de água nas 

propriedades. Vereadores Nilson Jose Formaio e Valdemir Boger relataram o que foi definido em reunião, 

como membros da Comissão de Serviços Públicos juntamente com o Executivo e a empresa responsável pela 

execução da obra, com a finalidade de solução da problemática. Em votação a Indicação foi aprovada por 

todos os vereadores. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: neste momento o Vereador Jose 

Danillo Locks solicitou licença e deixou o Plenário. Seguindo os pronunciamentos dos Vereadores, na 

ordem: Adelir Badziak, Ezequiel do Nascimento, Valdemir Boger; Alencar Jose Luchtenberg e Vereador 

Nilson Jose Formaio. O Presidente comentou do repasse de recursos do Legislativo ao Executivo Municipal 

que se faz indicação da aplicação de recursos, mas legalmente o Executivo recebe como recursos livres, se 

comprometendo a usar para disponibilização de cirurgias e exames para diminuir a fila de espera. Comentou 

de matérias importantes que tramitam na Câmara, especialmente o Projeto de Lei nº 16/2021- Plano 

Plurianual-PPA que se encontra a disposição para análise de todos, na secretaria da Câmara. 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 


