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ATA DA 35
a
. (TRIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO, SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE VEREADORES 

DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um (04/10/2021), 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: Alencar Jose Luchtenberg (PSD), Andrey Herculano (PSD), 

Ezequiel do Nascimento (PODE), Jose Danillo Locks (PSD), Nilson Jose Formaio (PSD) e Valdemir Boger 

(PSD). Ausente os vereadores: Adelir Badziak (MDB), Adriana Pens Fagundes (PSD) e Jose Ivonei 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 os vereadores presentes. Leitura do Ofício nº 323/2021, do Executivo 

Municipal. Leitura do Convite do CRAS Municipal.  Na Ordem do Dia: leitura da Moção de Apoio nº 

02/2021, do Legislativo Municipal, subscrita por todos os vereadores, manifesta apoio ao Ofício n.° 

127/2021 de autoria dos Vereadores da Câmara Municipal de Salto do Lontra – PR, ao qual solicitam a 

realização de estudos visando a viabilidade de implantação de redutores de velocidade na Rodovia PR-281, 

nas proximidades do trevo que dá acesso a Nova Esperança do Sudoeste – PR e Santa Izabel do Oeste – PR. 

Os vereadores se manifestaram favoráveis, descreveram os inúmeros acidentes ocorrido naquele local e que 

deva ser instalado redutores de velocidade garantindo mais segurança aos que trafegam na rodovia. Em 

votação a Moção foi aprovada por unanimidade e será encaminhada ao DER-Departamento de Estradas e 

Rodagens, Escritório Regional de Francisco Beltrão. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: 

Vereador Ezequiel do Nascimento descreveu dos motivos da sua ausência na sessão anterior; solicitou 

atenção especial aos munícipes que precisam deslocamento a outros municípios para trabalhar ou realizar os 

exames admissionais; solicitou a construção de uma ponte na Linha Rio Serrinho. Vereador Alencar Jose 

Luchtenberg fez referência as datas comemorativas alusivas ao Dia do Idoso; Dia do Agente Comunitário de 

Saúde e pediu a valorização destes profissionais. Vereador Nilson Jose Formaio dispensou. O Presidente 

comentou que foi procurado por proprietários de terrenos no Loteamento Jardim Floresta que relataram as 

dificuldades de acesso ao crédito para construção das moradias; solicitou ao assessor de comunicação que 

procedesse a leitura de um texto, Ofício encaminhado pela Acamsop, em homenagem ao Dia do Vereador. 

Nada mais havendo a deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a 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 


