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ATA DA 10
a
. (DÉCIMA) 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 nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (29/03/2021), 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 

saudou 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 não houve 

manifestos; em votação foi aprovada por todos os vereadores. Leitura do Ofício nº 120/2021, do 

Executivo Municipal. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 011/2021, do Executivo Municipal, 

encaminhado para parecer da Comissão Legislativa. Leitura da Nota de Repúdio de autoria da Mesa 

Diretora e outros. Na Ordem do Dia: sem matéria para deliberação. Nas Explicações Pessoais dos 

Vereadores inscritos, na Ordem: Vereador Alencar Jose Luchtenberg que relatou a visita à unidade de 

saúde Sentinela, que trata pacientes infectados com COVID/19; disse da importância de se manter o 

respeito e a harmonia na Casa de Leis. Vereador Nilson Jose Formaio falou de início de obras de 

pavimentação no Bairro Costa Rica; Vereador Valdemir Boger agradeceu a Cooperativa Sicredi pelo 

patrocínio de um painel eletrônico para o ginásio de esportes municipal.  Vereador Ezequiel do 

Nascimento rebateu a nota de repúdio dizendo que o contexto de interpretação de sua fala não deva ser a 

palavra usada, mas sobre o que se tratava no pronunciamento durante a “live”, que os vereadores devem 

todos fiscalizar. Vereador Adelir Badziak disse que foi questionado pela população sobre os adicionais 

aos servidores municipais, principalmente pelo momento difícil vivido em que muitos cidadãos não 

conseguem trabalhar devido as restrições da pandemia. O Senhor Presidente fez suas considerações; falou 

sobre visita ao setor de saúde e da vacinação que vem sendo efetuada imunizando a população. Também 

falou sobre a liberdade dos vereadores, não devendo jamais compactuar com formas de expressão 

desrespeitosas com a Câmara. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a 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  


