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ATA DA 25
a
. (VIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (12/07/2021), 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), Adriana Pens Fagundes 

(PSD), Alencar Jose Luchtenberg (PSD), Andrey Herculano (PSD), Ezequiel do Nascimento (PODE), 

Jose Danillo Locks (PSD), Nilson Jose Formaio (PSD) e Valdemir Boger (PSD). Ausente o Vereador 

Jose Ivonei 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 

do Ofício nº 227/2021, do Executivo Municipal. Na Ordem do Dia: leitura da Súmula 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: Vereador Alencar Jose Luchtenberg se manifestou favorável ressaltando  ser um projeto muito 

bem elaborado e de grande importância para a administração. Em votação: aprovado por unanimidade de 

votos, segundo turno de votação. Leitura da Súmula 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 

agradeceu o recurso concedido pelo deputado Nelson luersen em prol das Associações. Em votação: 

aprovado por unanimidade de votos, segundo turno de votação. Leitura da Súmula do Projeto de Lei nº 

018/2021, 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: Vereador Alencar Jose 

Luchtenberg fez especificações de onde serão investidos os recursos do referido projeto. Em votação foi 

aprovado por unanimidade de votos, em segundo 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”. Em discussão: Vereador Nilson Jose Formaio 

defendeu a importância do projeto para os microempresários do município citando os benefícios obtidos  
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na contratação de empresa local e solicitou apoio dos demais vereadores para aprovação. Seguido por 

manifestos favoráveis da Vereadora Adriana Pens Fagundes e Vereador Valdemir Boger. Vereador 

Ezequiel do Nascimento manifestou-se contrario ao projeto, defendendo o fato de que trás benefícios para 

poucos e prejuízo aos cofres públicos.  Em votação: aprovada por maioria de votos, sendo um voto 

contrário do Vereador Ezequiel do Nascimento, em segundo turno de votação. Leitura, discussão e 

votação da Indicação nº. 34/2021, autoria dos Vereadores Adelir Badziak e Adriana Pens Fagundes, ao 

Executivo Municipal, que proceda estudos visando elaboração  de projeto para reforma do Posto de Saúde 

da sede da Comunidade do Km 38, interior desse município. Em votação a Indicação foi aprovada por 

unanimidade de votos. Na Tribuna Livre a Assessoria de Comunicação da Câmara procedeu a leitura de 

uma mensagem. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador Alencar Jose Luchtenberg 

falou da importância da volta dos atendimentos médicos nas comunidades do interior do município. 

Vereador Adelir Badziak falou de visita a obra do calçamento do Novo Horizonte e da importância de 

finalizar a obra o mais breve possível. Vereador Jose Danilo Locks ressaltou a importância de manter os 

cuidados em prevenção ao COVID. Vereador Valdemir Boguer falou do reequilíbrio de valor firmado 

entre o Executivo e a empresa para finalizar a obra de rede de água da Comunidade Rio Serrinho. 

Vereador Ezequiel do Nascimento ressaltou que o contagio da COVID vem baixando a nível mundial e 

não pelo fato de ter sido colocada dentro do hospital. Vereador Nilson Jose Formaio falou que valeu os 

esforços da comissão e do executivo para entrar em um consenso e finalizar a obra da água; parabenizou 

o Setor Viário Municipal pelo bom trabalho que vem realizando. O Presidente relatou do repasse 

realizado pela Câmara ao Executivo de recursos economizados no primeiro semestre; parabenizou aos 

vereadores pelo empenho e bom trabalho realizado no primeiro período da primeira sessão legislativa; 

comunicou o início do recesso parlamentar, não havendo convocação de sessão Extraordinária, os 

trabalhos retornam na data de dois de agosto. Nada mais havendo a tratar, 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 


