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ATA DA 20
a
. (VIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (07/06/2021), 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. Na abertura o Senhor Presidente saudou 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: não houve manifestos. Em 

votação: aprovada por unanimidade de votos. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº. 

015/2021, do Executivo Municipal.  Leitura do Parecer ao Projeto de Lei n°. 014/2021, das 

Comissões Permanentes do Legislativo Municipal. Na Ordem do Dia: leitura na Integra do Projeto 

de Lei nº. 014/2021, do Executivo Municipal, que dispõe: “Altera o art. 2º e seu inciso I, da Lei 

Municipal nº. 1.041/2021, e dá outras providências”.  Em discussão: Vereador Alencar Jose 

Luchtenberg explicou que foram necessários ajustes na lei para possibilitar a realização do 

registro do imóvel e somente depois será procedida a incorporação a outros terrenos.  Em votação: 

aprovado por unanimidade de votos, primeiro turno de votação. Leitura da Indicação nº. 

026/2021, autoria do Vereador Alencar Jose Luchtenberg, indicando ao Senhor Prefeito a 

necessidade de construção de calçadas em “paver”, frente ao posto de saúde da comunidade de 

Barra Bonita. Em discussão: pronunciamento do vereador autor e seguido pela maioria dos demais 

vereadores, ressaltando a necessidade da calçada em frente ao posto de saúde por tratar-se de um 

local com grande circulação de pessoas devido a concentrar o atendimento da população 

moradoras de localidades no entorno de Barra Bonita. Em votação: aprovada por unanimidade de 

votos. Leitura da Indicação nº. 027/2021, autoria do Vereador Nilson Jose Formaio, indicando ao 

Senhor Prefeito a necessidade de construção de um barracão para atender a demanda dos 

produtores do município que necessitam de um local adequado para expor produtos cultivados nas 

pequenas propriedades. Em discussão: o Vereador autor defendeu que a construção da edificação 

se faz urgente devido que existe no município uma demanda antiga dos produtores que necessitam 

de um local próprio visando otimizar a comercialização de produtos provenientes de agricultura  
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Familiar, através da venda direta ao consumidor por meio das feiras livres. Seguindo houve 

manifestos dos demais vereadores em apoio a iniciativa da Indicação. Em votação: aprovada por 

todos os vereadores. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: pronunciamento do 

Vereador Jose Ivonei Boger que fez solicitação à administração municipal para que seja efetuado 

reparos na ponte da Linha Água Doce, a estrada tem tráfego de veículos pesados para o acesso aos 

aviários e encontra-se bastante danificada; fez Indicação Verbal para que a administração adquira 

uma máquina e equipamentos para disponibilizar serviços de limpeza das fossas sépticas nas 

residências. Vereador Adelir Badziak fez relatos do andamento de obras da pavimentação da 

estrada de Novo Horizonte; também elogiou os trabalhos e melhorias realizados pelo setor viário 

Municipal. Vereador Ezequiel do Nascimento tornou público o registro de Boletim de Ocorrência 

contra a sua pessoa quando da realização de uma “live” nas dependências do Hospital Municipal e 

ressaltou que possui imunidade parlamentar; que pretende seguir fiscalizando e informando a 

população, pois considera de maior risco manter o procedimento de internamento de pacientes 

com Covid no mesmo hospital do que a ausência de uso da máscara. Vereador Valdemir Boger 

informou a população sobre os impedimentos para a realização de coleta de lixo na Rua Matagal; 

solicitou à Secretaria de Educação esclarecimento sobre o retorno das aulas presenciais e 

manifestou preocupação com os proprietários de veículos de transporte escolar que estão sem 

poderem trabalhar. Vereador Nilson Jose Formaio fez Indicação Verbal para o Executivo efetuar 

fiscalização na limpeza dos lotes baldios do perímetro urbano; falou que percebe os esforços do 

Setor Viário Municipal no atendimento dos serviços; falou que visitou outros municípios a fim de 

conhecer a realidade sobre internações de pacientes com Covid e verificou que há internações nos 

mesmo hospital em alas separadas, citando como exemplo o Hospital Regional e pediu para que a 

população mantenha os cuidados evitando o contágio. O Senhor Presidente ressaltou a 

importância das indicações na transcrição das necessidades da população para o conhecimento do 

Prefeito; comentou da intenção de antecipação da devolução das sobras de recursos do Legislativo 

pra o Executivo; relatou da análise realizada pela Oitava Regional ao Hospital Municipal e todas 

as medidas de seguranças estão sendo obedecidas no atendimento da população. 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 


