
 

ATA Nº. 1220/2021                             LIVRO Nº. 23                                        FOLHA 51 

ATA DA 27
a
. (VIGÉSIMA SETIMA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (09/08/2021), 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: 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 que cumprimentou 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. 

Leitura do Ofício nº 273/2021, do Executivo Municipal, encaminhado Projeto de Lei. Leitura do Convite da 

XIII Conferência Municipal de Assistência Social. Leitura das Mensagens dos Projetos de Leis do Executivo 

Municipal: Projeto de Lei nº 019/2021 e Projeto de Lei nº 023/2021, enviado para parecer das comissões. 

Leitura do Ofício nº 42/2021, da ACAMSOP. Leitura do Ato Normativo nº 02/2021, da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Leitura dos Pareceres das Comissões Permanentes do 

Legislativo Municipal ao Projeto de Lei nº 022/2021, do Executivo e da Resolução nº 05/2021, do 

Legislativo Municipal. Na Ordem do Dia: leitura do Veto Total ao Projeto de Lei nº 02/2021, do Legislativo 

Municipal, “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”, das alegações: inconstitucionalidade de vício de iniciativa. O 

Presidente iniciou as discussões do Veto passando a presidência ao seu representante legal e explicou que 

diante dos argumentos do Executivo e a reanálise da matéria manifestou voto pela manutenção do Veto. 

Vereador Ezequiel do Nascimento também manifestou-se a favor da manutenção do Veto. Em votação: o 

Presidente procedeu a chamada nominal dos Vereadores para manifestação do voto e o Veto total ao Projeto 

foi mentido, por unanimidade de votos. Leitura do Projeto de Lei nº. 022/2021, do Executivo Municipal, que 

dispõe: “Autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de uso onerosa, com encargos, de bem 

imóvel de propriedade do Município”. Em discussão: vereador Ezequiel do Nascimento comentou sobre os 

valores que serão cobrados referente à venda de horários a prática esportiva e  fez pedido de Vistas do 

Projeto, justificou seu pedido pela intenção de apresentação de emenda ao Projeto. O Presidente colocou em 

votação o Pedido de Vistas do Vereador Ezequiel do Nascimento, votação nominal: Pedido de Vistas 

rejeitado por oito votos. Seguindo a discussão da matéria, com exceção do Vereador Adelir Badziak, 
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todos os demais vereadores se manifestaram de forma favorável a concessão de uso do centro esportivo 

municipal, precedido de licitação, dizendo das expectativas da população para a liberação das atividades de 

esportes e lazer. Em votação: aprovado por maioria de votos, sendo um voto contra do Vereador Ezequiel do 

Nascimento, em primeiro turno de votação. Leitura da Resolução nº 005/2021, do Legislativo Municipal, que 

“Regulamenta a utilização dos espaços da Câmara de Vereadores por terceiros”. O Senhor Presidente passou 

a presidência ao seu representante para explicar a matéria que visa regulamentar o uso, por terceiros, dos 

espaços localizados no edifício sede do Legislativo, para proteção do patrimônio público. Seguindo em 

discussão com o manifesto do Vereador Alencar Jose Luchtenberg que ressaltou a necessidade de 

regulamentação do uso do espaço e que o Legislativo tem sempre atendido e cedido o local dentro da forma 

legal. Vereadora Adriana Pens Fagundes manifestou voto favorável. Em votação: aprovada por unanimidade 

de votos, único turno de votação. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador Jose Ivonei 

Boger fez menção a data comemorativa do Dia dos Pais; comentou locais que necessitam de instalação de 

redutores de velocidade na comunidade de Rio Gavião. Vereador Adelir Badziak cumprimentou a todos; 

elogiou os serviços que estão sendo efetuados na manutenção de estradas nas comunidades de KM 38 ao KM 

45; disse que população cobra o término da obra de calçamento da Linha Novo Horizonte. Vereador Nilson 

Jose Formaio comentou de visita realizada a morador da Linha São Luiz, do contentamento pelos serviços 

prestados na propriedade; disse que efetuou visita e fiscalização de obras: abastecimento de água em Rio 

Serrinho, está sendo bem executada, a pavimentação de via na Linha Novo Horizonte tem a previsão de 

término ainda neste mês. Vereador Ezequiel do Nascimento parabenizou a todos os pais; disse que pretende 

fiscalizar as notas fiscais referentes ao pagamentos das prestações de serviços pelo Executivo, com a 

pretensão de que seja realizado um bom trabalho e a correta aplicação dos recursos públicos. Vereador 

Valdemir Boger saudou a todos, em especial aos pais; relatou sua satisfação ao perceber a obra de rede de 

água em Rio Serrinho próxima da conclusão; fez comunicado da faixa etária da população para vacinação 

contra Covid. Vereador Jose Danillo Locks saudou a todos; fez uma breve prestação de contas referente a 

associação de produtores de Rio Mambuco. Vereador Alencar Jose Luchtenberg homenageou aos pais 

dizendo da importância dos ensinamentos aos filhos. Comentou atendimento e desenvolvimento do 

Programa Máquinas na Propriedade. O Presidente comentou os valores referentes a cobrança dos horários no 

centro esportivo; falou das expectativas de liberação de eventos no município; enalteceu o trabalho e 

fiscalização dos vereadores com relação as obras municipais. 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 


