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ATA DA 16
a
. (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (10/05/2021), 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 às dezenove horas e 

dezoito minuto, 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. O Presidente cumprimentou as autoridades presentes, policiais militares e o Vice-

Prefeito; a acessória de comunicação procedeu a leitura de uma homenagem ao dia das mães. 

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. 160/2021, do Executivo Municipal, leitura 

do edital de Audiência Pública N°002/2021 do Legislativo. Na Ordem do Dia: leitura da 

Súmula do Projeto de Lei nº. 012/2021, do Executivo Municipal, que dispõe: “Desafeta área 

pública que especifica, e dá outras providências”. Em discussão: vereador Alencar José 

Luchtenberg manifestou-se favorável a desafetação da Rua Pinhais, localizada Lote nº 02, da 

Quadra nº 01, do Loteamento Social Jardim Floresta, na Sede do Município, que possibilitará a 

construção do parque de máquinas municipal. Em votação: aprovado por unanimidade de votos 

em segundo turno de votação. Leitura da Indicação nº. 020/2021, Vereador Alencar Jose 

Luchtenberg, indicando ao Prefeito Municipal à necessidade de construir uma pista de 

caminhada na lateral do asfalto de acesso a comunidade de Barra Bonita. Em discussão: 

defendida pelo autor que justificou, informando que o local vem sendo usado por moradores 

para prática de exercícios físicos e que caso concretizado poderá ser utilizado ate mesmo pelos 

ciclistas; ressaltou que para construção poderá ser usado resíduos de asfalto já protocolado para 

o município. Seguindo com manifestos favoráveis dos vereadores: Jose Danillo Locks, Adriana 

Pens Fagundes, Nilson Jose Formaio, Valdemir Boger e José Ivonei Boger. Em votação foi 

aprovada por todos os vereadores. Na tribuna Livre: presença do Vice- Prefeito, Clovis 

Fernandez,  assunto: cadastramento de animais no sistema da ADAPAR, assuntos relacionados 

ao Departamento agropecuário e o Meio Ambiente. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores 

inscritos: vereador José Ivonei Boger falou da importância de se voltar o atendimento medico 

nas unidades de saúde do interior do município; Vereadora Adriana Pens Fagundes fez um 

pedido verbal para manutenção na estrada da comunidade do km38 próximo ao calçamento; 

Vereador Valdemir Boger manifestou votos de pesar a família do Sr Luiz pela perda de seu ente 

querido; se colocou a disposição da administração para esclarecer assuntos relacionados á saúde 

a pedidos da população; Ezequiel do Nascimento falou da necessidade de agilidade para 

resolver as dificuldades enfrentadas na saúde; Vereador Alencar Jose Luchtenberg fez pedido 
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 verbal de uma academia ao ar livre na comunidade de Barra Bonita que esse e um pedido da 

população; ressaltou a necessidade de colocar lixeiras na comunidade para que os moradores 

depositem o lixo de forma mais organizada; Vereador Adelir Bardziak disse da importância de 

todos os vereadores se dedicarem a todas as comunidades do município; Vereador Nilson Jose 

Formaio ressaltou que ao encaminhar as gestantes a Francisco Beltrão elas estarão amparadas 

mais de perto por médicos especialistas tendo um atendimento mais adequado; Vereador Jose 

Danillo Locks fez um pedido verbal de manutenção das estradas da linha Jaboticabal, Santa 

Barbara, Linha Alessi e Pikcler, pois os moradores dessa região vem sofrendo com a má 

conservação das mesmas; O Senhor Presidente agradeceu a presença do Vice-Prefeito na 

sessão; falou da importância dos vereadores e da administração participarem da audiência 

publica a ser realizada; disse da previsão de se ter ate o final do mês um medico residindo no 

município; ressaltou que o hospital  municipal vem passando por obras de reformas para poder 

voltar a funcionar dentro das normalidades; fez agradecimento a presença da Policia Militar na 

sessão; falou da conclusão de importantes obras no município. Neste momento, o Presidente 

interrompeu sua fala para chamar atenção do Vereador Ezequiel do Nascimento, solicitou que o 

mesmo se contivesse e respeitasse a fala dos demais. 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 


