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ATA DA 29
a
. (VIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA 

ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (23/08/2021), 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 e em votação foi aprovada por unanimidade. 

Leitura do Convite do Departamento de Assistência Social do Município. Na Ordem do Dia: Leitura da 

Súmula 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 Alencar Jose Luchtenberg lembrou que são três as peças orçamentárias 

elaboradas e encaminhadas para deliberação do Legislativo, as diretrizes orçamentária contém metas para o 

orçamento do próximo exercício, manifestou voto favorável. Em votação: aprovado por unanimidade de 

votos, em segundo turno de votação. Leitura da Súmula 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: manifestaram-se favoráveis os vereadores: Alencar Jose 

Luchtenberg, Jose Ivonei Boger e Nilson Jose Formaio.   Em votação: aprovado por todos os vereadores, em 

segundo turno de votação. Leitura da Moção de Apoio nº 01/2021, subscrita por todos os vereadores, Moção 

de Apoio ao PL 984/2019, de autoria do Deputado Federal Vermelho (PSD-PR), que cria a categoria de 

Unidade de Conservação Denominada Estrada-Parque e institui a Estrada-Parque Caminho do Colono no 

Parque Nacional do Iguaçu (PR). Referida proposta tramita em regime de urgência da câmara federal. Em 

discussão: manifestos favoráveis dos Vereadores Jose Danillo Locks, Valdemir Boger e Nilson Jose 

Formaio, dizendo dos benefícios para o desenvolvimento da região com a abertura desta estrada, observando 

todos os cuidados ao meio ambiente. Em votação: aprovada por unanimidade, único turno de votação. 

Leitura da Indicação nº 36/2021, autoria do Vereador Jose Ivonei Boger; ao Executivo Municipal, para que 

disponibilize internet aberta em pontos específicos “ilhas digitais” com sinal gratuito de internet na Praça 

Central da sede do Município, nas unidades de saúde e demais edifícios públicos de Nova Esperança do 

Sudoeste. Em discussão: defendida pelo autor e com o manifesto favoráveis dos demais vereadores, dizendo 

da importância, na atualidade, que haja disponibilização desta tecnologia ao público em geral. Em votação:   
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aprovada por unanimidade de votos. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: neste momento, o 

Vereador Ezequiel do Nascimento solicitou licença e se ausentou da sessão. A Vereadora Adriana Pens 

Fagundes cumprimentou a todos; falou da importância do controle de casos de Covid no município e 

solicitou que a população compareça para imunização da segunda dose da vacina; lembrou a população dos 

cuidados com a limpeza dos terrenos baldios visando a prevenção de casos de dengue. Vereador Jose Ivonei 

Boger fez agradecimento especial a Equipe Estratégica da Saúde da Família pelos trabalhos realizados e 

desenvolvimento da campanha de aleitamento materno; parabenizou empresário por abertura de empresa de 

móveis planejados no município e desejou sucesso. Vereador Jose Danillo Locks fez convite para assembléia 

de associação de produtores de Rio Mambuco; fez relatos da viagem e visita aos parlamentares falando das 

expectativas de liberações de recursos para o município. Vereador Nilson Jose Formaio ressaltou que o 

município encontra-se há vários dias sem registro de casos positivos de Covid, da importância da vacinação e 

dar continuidade aos cuidados; comentou obras de pavimentação na estrada para São Luiz; parabenizou e 

desejou sucesso aos empresários do ramo de móveis planejados, se instalando e acreditando no município. 

Vereador Valdemir Boger fez solicitação de melhorias no estacionamento da escola de Rio Gavião e nas 

estradas da comunidade; indicou a necessidade de melhorias no campo da comunidade de São Luiz; e sobre a 

instalação de lombadas pediu que  seja instaladas em pontos estratégicos visando a segurança e também 

possibilitar a trafegabilidade. Vereador Alencar Jose Luchtenberg relatou da agenda da viagem à Curitiba e 

das expectativas de liberação de recursos para obras importantes de pavimentação das estradas principais do 

município. O Presidente ressaltou a importância das indicações, são os pedidos apresentados pela população 

aos vereadores e deva ser atendida pelo Executivo; relatou visita em obras de barracões industriais e aguarda 

a finalização, dentro dos prazos previstos, para que mais empresas possam se instalar no município e gerar 

empregos para a população.  Antes do encerramento da sessão o Vice-Presidente da Mesa Vereador Alencar 

solicitou aos presentes em prestarem homenagens ao Presidente pelo seu aniversário. Nada mais havendo a 

tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, 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 


