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ATA DA 23
a
. (VIGÉSIMA TERCEIRA) 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 oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (28/06/2021), 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: sem 

manifestos. Em votação: aprovada por unanimidade de votos. Leitura dos Ofícios n° 224/2021 e 

nº 225/2021, do Executivo Municipal, encaminhando matérias para deliberação. Leitura das 

Mensagens dos Projetos de Leis de origem do Executivo Municipal: nº. 016/2021, nº. 017/2021 e 

nº. 018/2021. Na Ordem do Dia: Leitura da Súmula 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: não houve manifestos. Em votação: aprovado por 

unanimidade de votos, segundo turno de votação. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores 

inscritos: Vereador Ezequiel do Nascimento comentou da forma de execução de serviços 

referentes ao Programa Máquinas na Propriedade e que estará verificando na legislação aprovada 

o devido procedimento para o recolhimento dos valores de horas máquinas; disse que está 

próximo de um consenso entre a empresa e a administração para finalização da obra de rede de 

água em Rio Serrinho. Vereador Valdemir Boger também relatou reunião para a conclusão da 

obra de rede de água; solicitou reparo em pontes e o cascalhamento na estrada próxima a 

propriedade de Jose Hilmann. Vereador Nilson Jose Formaio comentou de visita dos engenheiros 

do DER para liberação de redutores de velocidades, em locais específicos na Rodovia PR 471, 

visando a prevenção de acidentes; também reforçou da finalização da obra de rede de água.  
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Vereador Jose Danillo Locks solicitou seja procedida a manutenção com cascalhos da estrada 

que dá acesso a granja do produtor Martim Laurindo; manifestou pesar pelo falecimento da 

Senhora Angelina Roden Elias, pioneira do Município. Vereador Alencar Jose Luchtenberg 

relatou de acidente de trabalho de munícipe e do pronto atendimento no setor de saúde e o 

atendimento correto e imediato salvando a vida; comunicou início de atendimento médico no 

posto de saúde da Comunidade de Barra Bonita. O Senhor Presidente agradeceu os trabalhos 

realizados pela Comissão de Serviços Públicos do Legislativo no tocante acompanhamento da 

obra de rede de água; comentou do início do Programa de Apoio as Propriedades; agradeceu a 

presença dos vereadores e os trabalhos realizados na sessão. Nada mais havendo a tratar, 

convidou para a próxima sessão e declarou encerrados os trabalhos. 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 


