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ATA DA 33
a
. (TRIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO, SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (20/09/2021), 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 que cumprimentou a 

todos; convidou para a 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 por unanimidade. Leitura dos Ofícios nº 301/2021 e nº 313/2021, do Executivo 

Municipal, encaminhando projetos de leis. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 029/2021, do 

Executivo Municipal. Leitura dos Pareceres das Comissões do Legislativo aos Projetos de Leis nº 025/2021, 

nº 026/2021 e nº 028/2021. Na Ordem do Dia: o presidente colocou em votação o Regime de Urgência, 

Urgentíssima e único turno de votação do Projeto de Lei nº 028/2021; regime de votação aprovado por 

unanimidade de votos. Leitura do Projeto de Lei nº 028/2021, 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: Vereador Alencar Jose Luchtenberg comentou que os recursos são importantes 

para atendimento na Saúde e Ação Social Municipal, provenientes de Emendas Parlamentares. Vereadora 

Adriana Pens Fagundes manifestou voto favorável dizendo tratar-se de recursos para setores essenciais ao 

atendimento da população. Em votação: aprovado por unanimidade, único turno de votação. Leitura do 

Projeto de Lei nº 025/2021, do Executivo Municipal, que dispõe: “Institui denominação para o “Meu 

Campinho” de Nova Esperança do Sudoeste”. Em discussão: com exceção do Vereador Ezequiel do 

Nascimento, todos os demais vereadores, inclusive o Presidente na forma regimental, se manifestaram 

favoráveis a denominação “Arena Esportiva Costa Rica” para o Meu Campinho, localizado próximo a Escola 

Municipal. Em votação: aprovado por todos os vereadores presentes, primeiro turno de votação. Leitura do 

Projeto de Lei nº 026/2021, do Executivo Municipal, que dispõe: “Autoriza o Executivo Municipal a 

conceder imóveis que especifica em forma de Concessão de Direito Real de Uso, e dá outras providências”. 

Em discussão: Apenas o Vereador Ezequiel do Nascimento não se pronunciou. Os demais vereadores, 

inclusive o Presidente, manifestaram-se favoráveis ao projeto que autoriza a concessão de Direito Real de 

Uso de imóveis de propriedade do Município, sendo dois Lotes Urbanos, acrescidos de barracões industriais,  
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destinado a atividade na facção têxtil, pelo período de dez anos e previsão de geração de emprego, no 

mínimo cem empregados, totalizando os dois barracões. Após, o Presidente procedeu a chamada nominal dos 

vereadores para manifestação do voto, também com o voto do Presidente, o Projeto de Lei foi aprovado por 

unanimidade, em primeiro turno de votação. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador 

Jose Ivonei Boger manifestou votos de pesar a Família Oenning, pelo falecimento do Senhor Luiz Oenning, 

ocorrido neste dia, vitimado por acidente automobilístico. Vereador Vademir Boger solicitou serviços de 

manutenção nas estradas da Linha Santa Barbara para possibilitar a trafegabilidade às granjas avícolas; 

solicitou placas de sinalização nas ruas do Loteamento Costa Rica; solicitou reparos em vias públicas e 

especial atenção na forma de construção das lombadas; fez indicação da necessidade de implantação de 

programas e oficinas destinados ao atendimento de crianças e adolescentes para envolvê-los em atividades e 

não fiquem ociosos e nas ruas. Vereador Jose Danillo Locks relatou a visita ao parlamentar Deputado 

Vermelho onde protocolou as demandas do Município. Vereador Ezequiel do Nascimento disse que foi 

procurado por popular que informou de falta de vacinas para crianças e solicitou que seja usado o programa 

de informativo do município, via emissora de rádio, para informar a população sobre a forma de vacinação; 

alegou que atualmente existe uma grande fila para atendimento odontológico e filas nos demais serviços de 

saúde; manifestou pesar as famílias enlutadas com as perdas neste dia de pioneiros do município. Vereador 

Nilson Jose Formaio relatou a ocorrências de pessoas com animais de grande porte na praça municipal e 

pediu atenção aos pais para acompanharem as crianças e não permitam que se banhe nas águas, que a praça 

central seja usada de forma adequada. Vereador Alencar Jose Luchtenberg relatou que esteve presente na 

solenidade de Mudança de Comando na Policia Militar, em Francisco Beltrão; solicitou envios de votos de 

pesar para as famílias Oenning e Casa Nova Durval Albino. O Presidente fez um minuto de silencio em 

respeito aos óbitos ocorridos no dia e citados na sessão; colocou a Câmara a disposição dos secretários e 

diretores municipais para qualquer esclarecimento à população e disse ser importante a administração se 

reunir para debater idéias e projetos, sempre em prol das melhorias do Município. Fez convite para que todos 

participem da audiência publica quadrimestral a realizar-se na próxima sexta-feira. Nada mais havendo a 

deliberar, o Senhor Presidente agradeceu 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 


