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ATA DA 15
a
. (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (03/05/2021), 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: sem manifestos e a Ata foi 

aprovada por unanimidade. Leitura do Ofício nº. 150/2021, do Executivo Municipal. Leitura 

das Mensagens do Projeto de Lei Complementar nº. 002/2021 e do Projeto de Lei Ordinário nº. 

012/2021. Leitura do Parecer ao Projeto de Lei nº012/2021, da Comissão Permanente da 

Câmara. Na Ordem do Dia: leitura do Projeto de Lei nº. 012/2021, do Executivo Municipal, que 

dispõe: “Desafeta área pública que especifica, e dá outras providências”. Em discussão: 

vereadores Alencar José Luchtenberg, Jose Ivonei Boger, Adriana Pens Fagundes, Valdemir 

Boger, Nilson Jose Formaio e Ezequiel do Nascimento se manifestaram favoráveis a 

desafetação da Rua Pinhais, localizada Lote nº 02, da Quadra nº 01, do Loteamento Social 

Jardim Floresta, na Sede do Município, para que a municipalidade tenha melhor 

aproveitamento do terreno possibilitando a construção do parque de máquinas municipal. Em 

votação: aprovado por unanimidade de votos em primeiro turno de votação. Leitura da 

Indicação nº. 019/2021, Vereador Alencar Jose Luchtenberg, indicando ao Prefeito Municipal a 

necessidade de proceder a obras de alargamento da ponte na Comunidade de São Carlos no 

calçamento que dá acesso as comunidades de Cabeceira da Barra Bonita, Rio Mambuco e Barra 

Bonita. Em discussão: defendida pelo autor que justificou seu pedido informando que a 

melhoria na ponte é uma obra necessária visando possibilitar a passagem de máquinas agrícolas 

e veículos de maior porte. Seguindo com manifestos favoráveis dos vereadores: Jose Danillo 

Locks, Adriana Fagundes, Valdemir Boger, Ivonei Boger e Nilson Formaio. Em votação foi 

aprovada por todos os vereadores. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: vereador  
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Ezequiel do Nascimento falou da importância de se retomar e concluir as obras do calçamento 

da comunidade Novo Horizonte; defendeu a permanência dos atendimentos do hospital 

municipal. Vereador Valdemir Boger comentou da previsão para retomada das aulas para o mês 

de junho; fez indicação verbal da necessidade de dois tubos para alargar o bueiro na estrada 

próximo a propriedade do Sr. Marcio Andrade. Vereador Adelir Badziak falou da importância 

de finalizar obras no interior do município que vai fiscalizar. Vereador José Ivonei Boger fez 

indicação verbal, solicitou o alargamento de dois bueiros na Linha Braço Direito, Rio Gavião; 

também solicitou estudos para melhorias no calçamento da comunidade São Luiz; falou da 

importância de se ter um cronograma para os moradores estarem cientes dos dias da realização 

da coleta do lixo nas comunidades do interior do Município. Vereador José Danillo Locks 

ressaltou que a população do interior do Município vem sofrendo com falta de água devido a 

seca, necessitando o empenho da administração na busca de recursos para construção de poços 

artesianos. Adriana Pez Fagundes fez agradecimento ao setor rodoviário pelo excelente trabalho 

que vem desenvolvendo; fez um pedido verbal de placas de sinalização para os ciclistas. 

Vereador Nilson José Formaio falou da importância de continuar os cuidados para prevenir o 

contagio do COVID19 que teve um novo aumento no Município. Vereador Alencar Jose 

Luchtenberg fez pedido verbal ao executivo que efetue o termino das obras de instalação de 

tubo no pátio da Escola da Barra Bonita, podendo ser usado por professores e funcionários 

como estacionamento. O Senhor Presidente falou da importância da desafetação da rua e 

possibilitará a construção do Pátio de Máquinas Municipal e deixando de pagar aluguel; falou 

que o executivo vem tomando providencias com relação á obras de finalização do calçamento 

da comunidade do Novo Horizonte; Sobre a volta das aulas esta sendo feito uma análise em 

conjunto com as secretaria para que seja feito com segurança; ressaltou que as indicações são 

importantíssimas, pois expõem as necessidades da população e dentro do possível devem ser 

atendidas. 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 


