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ATA DA 26
a
. (VIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (02/08/2021), 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: 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). Ausente o Vereador Adelir Badziak 

(MDB).  A Sessão teve início no horário regimental, presidida pelo Vereador Andrey Herculano. Na 

abertura o Senhor Presidente saudou a todos e desejando bom retorno aos trabalhos; 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 nº 254/2021, nº 255/2021, nº 261/2021e nº 268/2021, todos de 

origem do Executivo Municipal. Leitura das Mensagens dos Projetos de Leis encaminhados pelo 

Executivo Municipal: Projeto de Lei nº 20/2021, Projeto de Lei nº 21/2021 e Projeto de Lei nº 22/2021. 

Leitura dos Pareceres das Comissões Permanentes do Legislativo Municipal aos Projetos de Leis nº 

20/2021 e 21/2021. Leitura do Requerimento nº 02/2021, solicitando, pelos autores, a retirada de pauta da 

Indicação nº 35/2021. Na Ordem do Dia: o Presidente colocou em votação o Regime de Urgência, 

Urgentíssima e único turno de votação ao Projeto de Lei nº. 020/2021, do Executivo Municipal: o regime 

de votação foi aprovado por maioria de votos, sendo um voto contra do Vereador Ezequiel do Nascimento. 

Em votação o Regime de Urgência, Urgentíssima e único turno de votação ao Projeto de Lei nº. 021/2021, 

do Executivo Municipal: o regime de votação foi aprovado por maioria de votos, sendo um voto contrário 

do Vereador Ezequiel do Nascimento. Leitura do Projeto de Lei nº. 020/2021, do Executivo Municipal, que 

dispõe: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar Operação de Crédito com a Agência de 

Fomento do Paraná S.A”. Em discussão: Vereador Alencar Jose Luchtenberg explicou que o valor 

pretendido é de até dois milhões de reais e comentou as parcelas referentes aos empréstimos efetuados 

anteriormente. Vereadora Adriana Pens Fagundes manifestou voto favorável. Vereador Jose Danillo Locks 

disse da necessidade de aquisição de máquinas para trabalhar. Vereador Nilson Jose Formaio ressaltou que 

máquinas sofrem a ação do uso e do tempo, a frota precisa ser renovada para possibilitar um bom trabalho. 

Vereador Ezequiel do Nascimento disse que o Município tem máquinas em bom estado e que autorizar o 

financiamento, no momento, compromete recursos já escassos em outros setores; sente-se revoltado pela 

forma que se apresentou o Projeto e manifestou voto contrário. Vereador Jose Ivonei Boger disse ser 

sabedor dos inúmeros trabalhos que precisam ser realizados pelo setor viário e vota favorável. 
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Vereador Valdemir Boger disse que nos financiamentos anteriores também havia os mesmos 

questionamentos, sendo que após concluídas, as obras atendem a população. O Presidente colocou a 

matéria em votação, chamada nominal dos Vereadores para manifestação do voto, voto do Presidente, a 

matéria foi aprovada por sete votos favoráveis e um contrário, do Vereador Ezequiel do Nascimento. 

Leitura do Projeto de Lei nº. 021/2021, do Executivo Municipal, que dispõe: “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do Município de Nova 

Esperança do Sudoeste, para o Exercício Financeiro de 2021.” Em discussão: manifestaram-se favoráveis a 

alteração dos instrumentos orçamentários para conter as rubricas referente a operação de crédito autorizada 

no Projeto de Lei votado anteriormente, os Vereadores: Alencar Jose Luchtenberg, Jose Danillo Locks, 

Adriana Pens Fagundes e Nilson Jose Formaio. Vereador Ezequiel do Nascimento se manifestou contra. 

Em votação nominal e exigência de Quórum Qualificado o Projeto de Lei foi aprovado por sete votos 

favoráveis e um voto contra do Vereador Ezequiel do Nascimento. Nas Explicações Pessoais dos 

Vereadores inscritos: Vereador Valdemir Boger disse que, apesar do recesso, esteve atento aos trabalhos de 

vereança em prol aos munícipes; tem acompanhado o retorno das aulas presenciais e desejou sucesso aos 

profissionais da educação; falou dos trabalhos realizados pelo Programa Atendimento nas Propriedades. 

Vereador Jose Ivonei Boger disse que recebeu elogios pelo atendimento médico nas unidades de saúde do 

Interior do Município e da forma que vem se desenvolvendo os trabalhos no Setor Viário; desejou bom 

retorno aos trabalhos legislativos aos colegas vereadores. Vereador Jose Danillo Locks fez indicação verbal 

da necessidade de reformar uma ponte localizada na divisa deste Município e Salto do Lontra. Vereador 

Ezequiel do Nascimento falou da necessidade de adesão aos programas que beneficiam a população, 

especialmente na questão de atendimento as urgências de saúde da população mais necessitada. Vereador 

Alencar Jose Luchtenberg falou da importância do atendimento médico nas unidades de saúde das 

comunidades, estando mais próximos da população; comentou liberação de obras a serem implantadas na 

comunidade de Barra Bonita. Vereador Nilson Jose Formaio disse da expectativa para a volta dos trabalhos 

legislativos; vê com alegria o retorno das aulas presenciais e a expectativa de retomada de vida normal. O 

Presidente falou que o Município recorre aos financiamentos quando necessita a aquisição de bens ou 

obras, isso é uma prática legal e viável para dispor de recursos, visando o atendimento da população. 

Afirmou do seu contentamento pelo bom trabalho que vem sendo realizados, pelos setores da atual 

administração. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos 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 


