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ATA DA 32
a
. (TRIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO, SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE VEREADORES 

DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (13/09/2021), 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 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 por 

unanimidade. Leitura dos Ofícios nº 289/2021, nº 294/2021 e nº 295/2021, do Executivo Municipal, 

encaminhando projetos de leis. Leitura das Mensagens dos Projetos de Leis nº 25/2021, nº 26/2021 e nº 

28/2021, de autoria do Executivo Municipal. Leitura do Edital de Convocação nº 03/2021, do Legislativo 

Municipal. Na Ordem do Dia: leitura da Indicação nº 37/2021, autoria Vereador Alencar Jose Luchtenberg e 

Outros, ao Executivo Municipal, em proceder a transformação da Rua Brasil, nos trechos compreendidos 

entre as Avenidas Iguaçu e Vereador Guilherme Leandro, no Centro, em via de sentido único de circulação 

de veículos ou de sentido único de estacionamento. Em discussão: Vereador Alencar Jose Luchtenberg falou 

que as mudanças proposta são necessárias e urgentes visando disciplinar a circulação de veículos na área 

central que contém grande fluxo de carros e que a melhor solução seja encontrada ouvindo os comerciantes e 

cidadãos. Vereadora Adriana Pens Fagundes lembrou que a rua dá acesso ao hospital municipal e existe 

grande tráfego e dificulta até mesmo as emergências. Vereador Jose Ivonei Boger disse que são problemas 

urbanos sérios e precisam ser resolvidos. O presidente passou a presidência ao seu representante legal para 

também se manifestar favorável a Indicação. Vereador Nilson Jose Formaio descreveu as dificuldades de 

transitar, estacionar, de circulação e parada para carga e descargas de caminhões nas ruas centrais. Em 

votação: aprovada por unanimidade. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador Jose 

Ivonei Boger comentou da inauguração de obra Meu Campinho; citou serviços realizados na manutenção de 

estradas e bueiros na Comunidade de Rio Gavião e solicitou a troca das lâmpadas de iluminação publica e 

instalação de redutores de velocidades naquela comunidade; manifestou votos de pesar aos familiares pelo 

falecimento de Vagner Lima Franco. Vereadora Adriana Pens Fagundes fez indicação verbal para 

manutenção, com cascalhos, na estrada da Linha Michels e para que seja realizada a coleta de lixo na 

comunidade de Rio Varanda; fez agradecimentos aos profissionais do setor de saúde municipal. Vereador 

Vademir Boger comentou de serviços de reforma de ponte no interior e que acompanhou a realização 
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de serviços de máquinas do Programa Máquinas na Propriedade. Vereador Ezequiel do Nascimento criticou 

atendimento a saúde municipal, dizendo que faltam atendimentos especializados, especialmente em 

ginecologia, pediatria, entre outros. Vereador Alencar Jose Luchtenberg comentou que participou de evento 

da igreja evangélica Assembleia de Deus e da importância do respeito entre todas as crenças. Vereador 

Nilson Jose Formaio também comentou evento de inauguração do campinho que é importante para o esporte; 

elogiou serviços realizados pelo setor viário municipal; manifestou pesar pelo falecimento de Vagner Franco. 

Vereador Jose Danillo Locks solicitou reparos na estrada da Linha Jabuticabal e relatou as dificuldades de 

trânsito no local. O Senhor Presidente comentou do quanto é importante os pedidos dos vereadores e do 

empenho dos setores da administração para o atendimento, sendo que expõem as demandas da população; 

falou de matérias importantes que serão deliberadas nas próximas sessões; comentou de inauguração de obra 

“Meu Campinho” e demais obras sendo entregues para a população; manifestou sentimentos aos familiares 

do jovem Vagner Franco, que faleceu vitimado por um infarto no último dia seis de setembro. Nada mais 

havendo a deliberar, o Senhor Presidente agradeceu de todos, convidou para a próxima sessão e declarou 

encerrados os trabalhos. 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 


