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ATA DA 28
a
. (VIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (16/08/2021), 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), Andrey 

Herculano (PSD), Ezequiel do Nascimento (PODE), Jose Ivonei Boger (PSD), Nilson Jose Formaio (PSD) e 

Valdemir Boger (PSD). Ausentes os vereadores: Alencar Jose Luchtenberg (PSD) e Jose Danillo Locks 

(PSD), motivo de viagem à Capital do Estado. 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 e em votação foi aprovada por unanimidade. Leitura dos Pareceres, das 

Comissões Permanentes do Legislativo Municipal, aos Projetos de Lei nº 019/2021, nº 023/2021, do 

Executivo Municipal e da Emenda nº 02/2021, do Vereador Ezequiel do Nascimento. Na Ordem do Dia: 

Leitura do Projeto de Lei nº 019/2021, do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre as Diretrizes para a 

elaboração do Orçamento do Município de Nova Esperança do Sudoeste, para o Exercício Financeiro de 

2022”. Em discussão: Vereador Jose Ivonei Boger ressaltou a importância das metas e ações para elaboração 

do orçamento municipal e manifestou voto favorável. Em votação: aprovado por unanimidade de votos dos 

vereadores presentes, em primeiro turno de votação. Leitura do Projeto de Lei nº 023/2021, do Executivo 

Municipal, que dispõe: “Autoriza o Poder 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: Vereadora Adriana Pens Fagundes manifestou voto 

favorável descrevendo as diversas obras que serão efetivadas com os recursos. Vereador Nilson Jose 

Formaio  disse que o projeto visa incorporação de recursos ao orçamento para a instalação de parques 

infantis e pavimentação de vias. Vereador Adelir Badziak citou a importância da obra de pavimentação da 

estrada da Linha Novo Horizonte. Vereador Valdemir Boger disse que o projeto prevê recursos que 

possibilitarão a conclusão de obras de pavimentação e outras. Vereador Jose Ivonei Boger disse que a 

abertura de crédito disponibiliza recursos para diversos departamentos com obras importantes para o 

município. Em votação: aprovado por todos os vereadores presentes, primeiro turno de votação. Leitura da 

Súmula 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 que votou contra o projeto em razão 

dos valores estabelecidos para a venda de horários para a prática esportiva e somente com referência aos  
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valores continua sendo contrario a matéria. Vereador Nilson Jose Formaio disse que os valores são justos já 

que a empresa será responsável por manter em boas condições o imóvel e a disponibilização dos materiais 

esportivos; os valores previstos são referências de preços máximos. Vereador Valdemir Boger disse que 

espera que a empresa vencedora tenha os devidos cuidados com o local e atenda bem aos desportistas. 

Vereador Jose Ivonei Boger manifestou-se favorável a concessão. Em votação: o Senhor Presidente procedeu 

a chamada nominal dos vereadores para manifestação do voto; computado o voto do Presidente, o Projeto foi 

aprovado por seis votos favoráveis e um voto contra do Vereador Ezequiel do Nascimento, em segundo turno 

de votação. Leitura da Emenda nº 02/2021 ao Projeto de Lei nº. 022/2021, proposta pelo Vereador 

Ezequiel do Nascimento, solicitando alteração do artigo sexto que faz referência aos valores a ser 

cobrados na venda de horários das atividades de lazer promovidas no centro esportivo municipal, 

propondo a redução dos valores em 20% (vinte por cento). O vereador autor defendeu a redução das 

tarifas para que seja disponibilizado o local para uso da população com preço mais justo e acessível 

a todos. Vereador Nilson Jose Formaio manifestou-se contra a Emenda. Em votação nominal a 

Emenda foi reprovada por seis votos contra e obteve o voto favorável do vereador Ezequiel do 

Nascimento. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador Valdemir Boger saudou a todos, 

comentou obras de pavimentação que estão sendo executadas no Bairro Costa Rica e Linha São Luiz. 

Vereador Nilson Jose Formaio cumprimentou a todos; comentou sobre agendamento para serviços de horas 

máquinas nas propriedades e agradeceu ao setor viário a realização de manutenção das estradas municipais; 

comentou provável liberação de Emendas Parlamentares por intermédio do Deputado Sergio Souza. 

Vereador Ezequiel do Nascimento saudou a todos; comentou de relatos de munícipes que procuraram 

atendimento na emergência do hospital municipal com problemas graves e foram liberados sem diagnóstico 

preciso, sendo necessário o retorno posterior e encaminhamento a outros hospitais; que os gestores precisam 

acompanhar a forma que vem ocorrendo os atendimentos da saúde da população; comentou atendimento do 

Programa Máquinas na Propriedade que deva ser realizado com imparcialidade. O Presidente disse que vai 

solicitar as informações dos fatos relatados por vereador, na sessão, referente ao atendimento de saúde; 

comentou matérias que tramitaram na sessão: da forma de concessão do centro esportivo municipal; da 

liberação de recursos para obras de parques infantis e pavimentação de vias; mencionou que os vereadores 

Alencar Jose Luchtenberg e Jose Danillo Locks se encontram em viagem, juntamente com o Prefeito, na 

Capital do Estado, na busca de recursos ao Município. 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 


