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ATA DA 13
a
. (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA 

CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO 

DO PARANÁ.  

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (19/04/2021), 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 iniciou 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. Leitura do Ofício nº. 144/2021 e 

Ofício nº. 145/2021, do Executivo Municipal. Na Ordem do Dia: leitura da Indicação nº. 

016/2021, Vereador Valdemir Boger, indica seja oficiado ao Prefeito Municipal, solicitando-

lhe, que conceda isenção de pagamento de imposto predial e territorial urbano as pessoas 

aposentadas e pensionistas. Em discussão: defendida pelo Vereador autor que considerou de 

importância a isenção aos idosos que muitas vezes ao quitarem o imposto ficam sem recursos 

para o básico. Também se manifestaram favoráveis os vereadores Alencar Jose Luchtenberg, 

Jose Danillo Locks, Jose Ivonei Boger e Adriana Pens Fagundes. . Em votação: aprovado por 

unanimidade de votos. Leitura da Indicação nº. 017/2021, Vereador Alencar Jose 

Luchtenberg, seja realizado estudo para contenção das águas pluviais que causam problemas 

no calçamento e invadem residências, na comunidade Cabeceira do Lontra. Em discussão: 

Vereador Alencar ressaltou a necessidade de um amplo estudo para melhor solução do 

problema; relatou os transtornos de morador com a enxurrada inundando a propriedade. Em 

seguida os vereadores Valdemir Boger, Jose Ivonei Boger e Nilson Jose Formaio 

manifestaram voto favorável. Em votação: aprovado por unanimidade de votos. Na Tribuna 

Livre: inscrito o Prefeito Municipal, que antes do início da sessão comunicou não seria 

possível comparecer. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos, na Ordem: Vereador 

Valdemir Boger elogiou os trabalhos de diversos setores, em especial ao setor de urbanismo  
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municipal. Vereadora Adriana Pens Fagundes divulgou a campanha de arrecadação de 

alimentos, promovida pelo CRAS; falou da necessidade da realização de coleta de lixo nas 

comunidades do interior; convocou a população a reforçarem os cuidados na prevenção contra 

o Covid/19. Vereador Ezequiel do Nascimento comentou sobre os atendimentos médico, da 

necessidade de agilidade nas consultas para atender a população que aguarda atendimento. 

Vereador Nilson Jose Formaio comentou a viagem realizada e expectativas de liberação de 

recursos. Também comentou sobre atendimento na saúde e que percebe o empenho da 

administração pelas melhorias. Vereador Jose Danillo Locks solicitou uma posição do 

Executivo sobre a coleta de lixo nas comunidades rurais, a população reclama o acúmulo de 

lixo nas propriedades. Vereador Jose Ivonei Boger comentou as mudanças nos locais para 

atendimento de pacientes de COVID/19, novo local para consultas e internações. Vereador 

Alencar Jose Luchtenberg comentou obras e reparos realizados no posto de saúde, iluminação 

pública; manifestou pesar à família Mendes pela perda de familiares em acidente 

automobilístico. O Senhor Presidente divulgou a campanha para arrecadação de alimentos; 

sobre a coleta de lixo nas propriedades rurais, irá solicitar ao Prefeito quais providências estão 

sendo tomadas para esclarecer aos munícipes. 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 


