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ATA DA 24
a
. (VIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (05/07/2021), 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), Andrey Herculano (PSD), Ezequiel do Nascimento 

(PODE), Jose Danillo Locks (PSD), Jose Ivonei Boger (PSD), Nilson Jose Formaio (PSD) e 

Valdemir Boger (PSD). Ausente a Vereadora Adriana Pens Fagundes (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 

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

nº. 018/2021 e da Resolução nº 03/2021, do Legislativo Municipal, emitido pelas Comissões 

Permanentes da Câmara Municipal. Na Ordem do Dia: leitura na Integra do Projeto de Lei nº 

016/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre o PPA (Plano Plurianual) do Município de 

Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, para o período de 2022 a 2025, e dá outras 

providências. Em discussão: Vereadores Jose Danillo Locks, Alencar Jose Luchtenberg e Nilson 

Jose Formaio se manifestaram favoráveis ao Projeto, detalhando sobre as previsões 

orçamentárias para os próximos quatro anos. Em votação: aprovado por unanimidade de votos, 

primeiro turno de votação. Leitura na Integra do Projeto de Lei nº 017/2021, do Executivo 

Municipal, que dispõe: “Autoriza o Executivo Municipal a proceder a Concessão de Uso de Bem 

Público para as Associações que especifica e dá outras providências”. Em discussão: Vereador 

Jose Danillo Locks disse ser de grande importância para uso dos produtores nas associações e 

visa desenvolver a agricultura. Seguindo, manifestaram votos favoráveis os vereadores Valdemir 

Boger, Jose Ivonei Boger, Alencar Jose Luchtenberg e Nilson Jose Formaio, ressaltando que se 

faz necessário o empenho dos associados em manter ativas as associações e poder receber os 

benefícios. Em votação: aprovado por unanimidade de votos, primeiro turno de votação. Leitura 

na Integra do Projeto de Lei nº 018/2021, do Executivo Municipal, que dispõe: “Autoriza o  
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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: O Vereador Alencar Jose Luchtenberg detalhou as alterações nos 

instrumentos orçamentários para atender as necessidades da administração. Sem mais 

manifestos,  posto em votação foi aprovado por unanimidade de votos, em primeiro turno de 

votação. Leitura da Súmula do Projeto de Lei nº. 004/2021, do Legislativo Municipal, autoria do 

Vereador Nilson Jose Formaio, 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”. O Projeto obteve pedido de Vistas e retorna para 

deliberação do Plenário. Em discussão: Vereador Nilson Jose Formaio defendeu a matéria e 

descreveu os benefícios dos incentivos para as compras locais e que faz circular os recursos 

dentro do próprio município e pediu o apoio de todos para aprovação. Vereador Ezequiel do 

Nascimento se manifestou contra a matéria dizendo que, apesar da legalidade do projeto, os  

benefícios implicam na efetivação das compras com valores mais altos, com prejuízos de 

recursos públicos. Se pronunciaram favoráveis os vereadores Jose Ivonei Boger, Valdemir Boger 

e Alencar Jose Luchtenberg que ressaltaram, além de outros benefícios, as compras locais 

produzem efeitos na qualidade dos itens entregues e beneficia toda a população. Em votação: 

aprovada por maioria de votos, sendo um voto contrário do vereador Ezequiel do Nascimento, 

primeiro turno de votação. Leitura da Resolução nº 03/2021, do Legislativo Municipal: “dispõe 

sobre a Transposição de Crédito Adicional Suplementar do Orçamento Geral da Câmara 

Municipal, para o Exercício Financeiro de 2021, e dá outras providências”. Em discussão: o 

Senhor Presidente passou a presidência ao seu representante legal para se pronunciar sobre as 

adequações orçamentárias necessárias no exercício vigente; após, sem mais pronunciamentos a 

Resolução foi a votação sendo aprovada por todos os vereadores presentes em único turno de 

votação. Leitura, discussão e votação da Indicação nº. 32/2021, autoria do Vereador Adelir 

Badziak, ao Executivo Municipal, de viabilização de recursos para implantação de obras de 

pavimentação poliédrica (calçamento) na estrada ligando as Comunidades do Km 38 ligando ao 

km 40; aprovada por unanimidade de votos. Leitura, discussão da Indicação nº. 33/2021, autoria 

do Vereador Valdemir Boger, ao Executivo Municipal, para disponibilização de kit escolar  
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composto de: material escolar compatível com a série cursada pelo aluno, conjunto de uniforme 

de verão e de inverno, a todos os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino. Em votação a 

Indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores 

inscritos: Vereador Jose Ivonei Boger elogiou o atendimento dos servidores responsáveis pela 

saúde municipal, em especial na prevenção e controle do contágio do Covid. Vereador Valdemir 

Boger comentou do andamento de obras de pavimentação de via e outras que visitou durante a 

semana. Vereador Jose Danillo Locks comentou sobre obras de manutenção realizadas nas 

estradas  das comunidades de Rio Mambuco e Barra Bonita e indicou outros locais para que seja 

feito reparos. Vereador Alencar Jose Luchtenberg agradeceu a execução de serviços que foram 

solicitados pelos vereadores e a administração atendeu de imediato. Vereador Nilson Jose 

Formaio comentou dos esforços da administração para manutenção de estradas de Cabeceira do 

Lontra, sendo um benefício para toda a população. O Senhor Presidente relatou de recursos 

economizados pela Câmara e repassados para o Executivo para atendimento de urgências na 

saúde e para subsídios no Programa Atendimento nas Propriedades; disse que aguarda com 

expectativa a liberação de barracões para indústrias com a finalidade de geração de empregos. 

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 


