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ATA DA 14
a
. (DÉCIMA QUARTA) 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 seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (26/04/2021), 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 

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: Vereador Ezequiel do 

Nascimento fez alegações de que a Ata deveria transcrever o pronunciamento do Vereador 

Nilson Jose Formaio no período de Explicação Pessoal. Em votação: a Ata foi aprovada por 

maioria, sendo um voto contrário do Vereador Ezequiel do Nascimento; o Senhor Presidente 

também ressaltou que a sessão possui a Ata digital, gravada em áudio e vídeo, sendo parte 

integrante e assim completa o documento. Leitura do Ofício nº. 148/2021, do Executivo 

Municipal. Leitura do Comunicado enviado pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. 

Leitura do Ofício nº. 05/2021, da ACAMSOP. Leitura do Ofício nº. 012/2021, do Vereador 

Ezequiel do Nascimento, de Nota de Repúdio as declarações realizadas no período de 

Explicação Pessoal, na sessão anterior,  pelo Vereador Nilson Jose Formaio. Na Ordem do Dia: 

leitura da Indicação nº. 018/2021, Vereador Ezequiel do Nascimento, indica seja oficiado ao 

Prefeito Municipal, solicitando-lhe, seja realizado estudos que possibilitem a contratação de 

serviços visando execução da limpeza e conservação das laterais das estradas rurais municipais 

com aplicação de herbicidas. Em discussão: defendida pelo Vereador autor que considerou que 

este tipo de limpeza nas laterais contribui para a melhor conservação das vias, gerando 

economicidade. Em votação: aprovado por unanimidade de votos. Nas Explicações Pessoais 

dos Vereadores inscritos, na Ordem: Vereador Adelir Badziak fez indicação verbal: instalação 

de rede de água até o cemitério da comunidade de Rio Varanda; um bueiro na Estrada de Alto 

Cabeceira, propriedade do Sr. Damásio. Comentou sobre locais que serão efetuados  
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manutenção; manifestou votos de pesar as famílias Nicoletti e Silva pela perda de familiar 

vitimada pelo Covid/19. Vereador Ezequiel do Nascimento comentou que fez nota de repúdio 

em razão da indignação do povo que reside no município por muitos anos, a fala do vereador 

transparece que se tiver reclamação da gestão deva deixar de residir no município; manifestou 

indignação com atitudes do Prefeito no trato aos servidores públicos. Vereador Jose Danillo 

Locks comentou do início de coleta de lixo na zona rural do município; fez indicação verbal 

para ampliação de um bueiro e a manutenção, com resíduo asfáltico, na estrada de Linha 

Alessi; solicitou envio de votos de pesar aos familiares de Adão Zygodki. Vereador Valdemir 

Boger cumprimentou aos presentes; comentou obras de pavimentação asfáltica e poliédrica e 

manutenção de vias rurais que estão em execução e a necessidade de já providenciar os 

redutores de velocidades. Falou que o atendimento a saúde é serviço essencial, também há 

necessidade de boa gestão nos setores. Vereador Alencar José Luchtenberg comentou que são 

necessários ajustes na gestão para solução de problemas, defendeu o retorno de atendimento 

médico no posto de saúde de Barra Bonita, uma vez na semana; elogiou o empenho no 

atendimento das demandas de serviços relacionados ao setor viário municipal; que a 

administração busque a solução dos conflitos por meio de diálogos. Vereador Nilson José 

Formaio desculpou-se pelo pronunciamento, na sessão anterior, dizendo que se expressou de 

forma errada ao questionar “por que moramos aqui?” e que o intuito era questionar  alguns que 

se sentem donos da verdade e  só criticam  sem o intuito de colaborar; desculpou-se, 

novamente, estando a disposição e trabalhando  para todos. O Senhor Presidente comentou 

obras de recuperação das estradas; disse que indicações são as solicitações da população e no 

possível sejam atendidas; relatou o início dos atendimentos médicos no hospital Municipal. 

Manifestou pesar pelo falecimento do pioneiro Sr. Adão Zygoski. 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 


