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ATA DA 31
a
. (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO, SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE VEREADORES 

DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (30/08/2021), 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), 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 a Vereadora Adriana Pens Fagundes 

(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 todos os vereadores presentes. Leitura do Convite do Departamento Municipal de 

Esportes. Na Ordem do Dia: sem matérias para deliberação. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores 

inscritos: Vereador Jose Danillo Locks dispensou a palavra. Vereador Valdemir Boger saudou a todos; fez 

agradecimentos ao setor viário por serviço realizado na comunidade de Rio Gavião; relatou que participou de 

reunião importante no departamento de agricultura municipal visando instituir parcerias do Município com 

IDR - O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater. Vereador Ezequiel do Nascimento 

cumprimentou a todos; acrescentou informações da revogação da lei e em conseqüência a retirada da 

reposição anual da remuneração dos servidores municipais; solicitou verbalmente seja aberta uma conta 

específica e caso seja autorizada a reposição anual seja repassado aos servidores;  falou com preocupação do 

atual cenário político do País. Vereador Nilson Jose Formaio dispensou o uso da palavra. Vereador Alencar 

Jose Luchtenberg relatou de reunião e as parcerias para melhorias das associações de produtores e da criação 

de conselho municipal; solicitou aos apicultores do município que compareçam no Departamento de 

Agricultura para realização de cadastro. O Senhor Presidente comentou sobre a revogação da reposição anual 

aos servidores e que fique compreendido que a administração, assim como os vereadores, fizeram cumprir o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal; falou que tem recebido queixas de mães relacionadas com a 

falta de vagas na creche municipal. Nada mais havendo a deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a 

presença de todos; não havendo matéria para deliberação comunicou a todos que resolveu sustar a próxima 

sessão ordinária de seis de setembro; 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 


