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ATA DA 6
a
. (SEXTA) 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 dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (22/02/2021), 

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 Badiziak (MDB), Adriana Pens Fagundes (PSD), Alencar Jose Luchtenberg (PSD), 

Andrey Herculano (PSD), Ezequiel do Nascimento (PODE), Jose Danillo Locks (PSD), Jose 

Ivonei Boger (PSD) e Valdemir Boger (PSD). Ausente o vereador: Nilson Jose Formaio 

(PSD), devido a problemas de saúde. A Sessão teve início no horário regimental; presidida 

pelo Vereador Andrey Herculano. O Senhor Presidente cumprimentou a todos; convidou para 

a invocação a Deus com a Oração ao Divino Espírito Santo; declarou aberta a Sessão. No 

Expediente do Dia: Leitura da Ata da Sessão anterior. Em discussão não houve manifestos, em 

votação aprovada por todos os vereadores presentes. Na Ordem do Dia: leitura da Indicação nº 

012/2021, do Vereador Adelir Badziak, que solicita a construção de abrigos escolares em cada 

ponto de ônibus deste município. Em discussão: defendida pelo Vereador Autor; manifestos 

favoráveis dos vereadores: Jose Danillo Locks, Valdemir Boger, Jose Ivonei Boger, Alencar 

Jose Luchtenberg e Adriana Pens Fagundes, que ressaltaram da importância dos abrigos 

visando a proteção dos alunos. Em votação: aprovada por unanimidade. Nas Explicações 

Pessoais dos Vereadores inscritos, na Ordem: Vereador Ezequiel do Nascimento falou das 

expectativas de mudanças do início de mandato e a importância da fiscalização do Legislativo. 

Vereador Alencar Jose Luchtenberg; solicitou seja executado serviço de alargamento da 

estrada da Linha Alessi e Pickler, possibilitando a melhoria do tráfego; solicitou o 

reaproveitamento dos resíduos de lama asfáltica. Vereadora Adriana Pens Fagundes que fez 

apelo para que a população intensifique os cuidados para prevenção do COVID; relatando a 

falta disponibilidade de leitos para atendimento hospitalar. Vereador Jose Danillo Locks 

justificou ausência na sessão anterior. Parabenizou a equipe responsável pela correção das 

Contas do Executivo de 2019, com aprovação. Vereador Adelir Badziak fez agradecimentos 

pela limpeza do campo de areia do Bairro Costa Rica e também à polícia Militar. Vereador 

Valdemir Boger comentou a necessidade de remoção de pedras que rolaram na via em Rio 

Alegre. Comentou sobre pedido de uso para parque de reserva no Loteamento Marcelino  
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Engels. O Senhor Presidente fez suas considerações, disse da importância das obras 

solicitadas; falou da necessidade de tornar as ruas do perímetro urbano vias de mão única; 

comentou as expectativas de liberação de recursos para obras; do aumento de casos de 

Covid/19, solicitou a colaboração da população com os devidos cuidados e as medidas de 

distanciamento e as medidas sanitárias. Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a todos; 

convidou para a próxima sessão. 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  


