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ATA DA 34
a
. (TRIGÉSIMA QUARTA) 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 e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (27/09/2021), 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: Adelir Badziak (MDB), Adriana Pens Fagundes (PSD), 

Alencar Jose Luchtenberg (PSD), Andrey Herculano (PSD), Jose Danillo Locks (PSD), Jose Ivonei Boger 

(PSD), Nilson Jose Formaio (PSD) e Valdemir Boger (PSD). Ausente o Vereador Ezequiel do Nascimento 

(PODE), 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 os vereadores presentes. Leitura do Ofício nº 318/2021, do Executivo 

Municipal. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 027/2021, do Executivo Municipal. Leitura dos 

Pareceres das Comissões Permanentes do Legislativo Municipal aos Projetos de Leis nº 027/2021 e nº 

029/2021. Na Ordem do Dia: o Presidente colocou em votação o Regime de Urgência, Urgentíssima e único 

turno de votação do Projeto de Lei nº 027/2021; regime de votação aprovado por unanimidade de votos. Em 

votação o Regime de Urgência, Urgentíssima e único turno de votação do Projeto de Lei nº 029/2021; o 

regime de votação foi aprovado por todos os vereadores presentes. Leitura do Projeto de Lei nº 027/2021, do 

Executivo Municipal, que dispõe: “Altera o Parágrafo Único do art. 10, art.12, art. 16 e inciso I do art. 19, da 

Lei Municipal nº 909, de 20 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social 

do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, e dá outras providências.” Em discussão: 

Vereador Alencar Jose Luchtenberg ressaltou as alterações necessárias na Lei visando atendimento as 

deliberações durante a Conferência Municipal e manifestou voto favorável. Em votação: aprovado por 

unanimidade, em único turno de votação. Leitura do Projeto de Lei nº 029/2021, do Executivo Municipal, 

que dispõe: “Autoriza alteração para adequação do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), relativo aos Exercícios Financeiros de 2022 a 2025, para a Elaboração da Lei 

Orçamentária Anual do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, e dá outras 

providências.” Em discussão: Vereador Jose Ivonei Boger disse que a matéria e seu anexo visam alterações 

de fontes: PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar e PNATE - Programa Nacional de Transporte 

Escolar, propondo alterações nos instrumentos orçamentários do município. Vereador Alencar Jose 

Luchtenberg comentou que a Nota Técnica do Tribunal de Contas é recente e necessária as alterações 

possibilitando a elaboração do Orçamento Anual com as fontes alteradas. Em votação: aprovado por 

unanimidade, em único turno de votação. Leitura da Súmula do Projeto de Lei nº 025/2021, do Executivo  
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Municipal, que dispõe: “Institui denominação para o “Meu Campinho” de Nova Esperança do Sudoeste”. 

Em discussão: Vereador Valdemir Boger manifestou voto favorável. Em votação: aprovado por todos os 

vereadores presentes, segundo turno de votação. Leitura da Súmula 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: Vereadores Valdemir 

Boger, Jose Danillo Locks, Alencar Jose Luchtenberg, Jose Ivonei Boger, Nilson Jose Formaio e também o 

Presidente Andrey Herculano se manifestaram dizendo que o projeto é importante para geração de empregos 

e rendas para a população; contribuindo para o desenvolvimento do município; elogiaram a iniciativa de 

incentivos visando a instalação de mais Indústrias. Em votação: o Senhor Presidente procedeu a chamada 

nominal dos vereadores para manifestação do voto, com o voto do Presidente, o Projeto de Lei recebeu voto 

favorável de todos os vereadores presentes, em segundo turno de votação. Nas Explicações Pessoais dos 

Vereadores inscritos: Vereadora Adriana Pens Fagundes comentou execução de melhorias realizadas na 

estrada da Linha Michels e elogiou os trabalhos da equipe do setor viário, naquele local; solicitou que seja 

concluída a tubulação de esgoto no Loteamento Jardim Primavera. Vereador Alencar Jose Luchtenberg fez 

divulgação do período de vacinação de COVID aos adolescentes portadores de comorbidades; fez indicação 

para o envios de moção em apoio ao ofício encaminhado pelo município de Salto do Lontra ao DER/PR, 

visando instalação de redutores de velocidade na Rodovia PR-281, em Salto do Lontra, no trevo de acesso a 

Nova Esperança do Sudoeste; solicitou  seja analisado a possibilidade de atendimento médico no posto de 

Barra Bonita duas vezes na semana. Vereador Nilson Jose Formaio retificou sua fala na sessão anterior 

apenas para esclarecimentos; comentou de lombadas que estão sendo instaladas em várias ruas; reforçou a 

importância de atendimento médico no posto de Barra Bonita em mais dias da semana. Vereador Valdemir 

Boger solicitou reparos de um bueiro na estrada de Rio Caverinha; fez Indicação para realização de 

pavimentação poliédrica na estrada de Cabeceira do Lontra. O Senhor Presidente ressaltou a importância das 

indicações de serviços feitas pelos vereadores; comentou obras que estão sendo realizadas e que iniciaram-se 

os agendamentos de cirurgias para a população. Nada mais havendo a deliberar, o Senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos, convidou para a próxima sessão 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 


