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ATA DA 2
a
 (SEGUNDA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA OITAVA 

LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  
 

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (07/02/2022), 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 os vereadores. 

Leitura do Ofício 09/2022, do Executivo Municipal. Leitura do Edital de Convocação de Audiência 

Pública nº 01/2022, do Legislativo Municipal. Leitura do Ofício nº 07/2022, do Poder Judiciário, 

Comarca de Salto do Lontra. Leitura do Edital de Convocação nº 01/2022, da Acamsop. Leitura da 

Mensagem do Projeto de Lei nº 05/2022, do Executivo Municipal, encaminhado para a Comissão 

Permanente para parecer. Na Ordem do Dia: sem matéria para deliberação. Na Tribuna Livre: a 

Assessoria de Comunicação efetuou a leitura de uma mensagem de otimismo para o início do ano 

legislativo. Nas Explicações Pessoais dos vereadores inscritos: Vereador Jose Ivonei Boger que 

manifestou entusiasmo com o ano que se inicia; desejou boas-vindas aos servidores do Legislativo 

recentemente nomeados; divulgou a assembléia de associação de produtores; comentou dos 

atendimentos na saúde municipal. Vereadora Adriana Pens Fagundes comentou que o ano teve 

início com muitas matérias importantes; dos trabalhos efetuados pelo setor viário municipal 

cumprimentou o chefe do setor de urbanismo e desejou um bom trabalho. Vereador Alencar Jose 

Luchtenberg disse que inicia o ano com grandes expectativas para a administração, com projetos 

importantes e recursos disponibilizados ao município. Vereador Ezequiel do Nascimento desejou 

bom início de ano de trabalho; fez transmissão de áudios do Prefeito Jaime Stang e do Secretário de 

Urbanismo Jose de Almeida, dizendo que denegriram aos servidores públicos culpando-os pelos 

falta de solução dos problemas; também rebateu as críticas pessoais recebidas em rede social por 

parte do chefe de setor e tudo o que tem feito é para desempenhar seu papel de fiscal. Vereador  



 

ATA Nº. 1239/2022                                     LIVRO Nº. 23                                          FOLHA 90 

Adelir Badziak cumprimentou a todos; disse que recebe muitas reclamações do atendimento no 

setor de saúde com a falta de medicamentos; cobrou que seja concluída a obra de pavimentação da 

estrada de Novo Horizonte; solicitou informações sobre a reforma do Postinho do KM 40; e que 

seja construído os abrigos nos pontos de ônibus do transporte escolar. Vereador Nilson Jose 

Formaio desejou um bom ano de trabalho; comentou o início do calendário escolar e foi efetuado 

vistoria nos veículos do transporte escolar; comentou que deve haver melhorias no atendimento de 

saúde, porém muito já foi realizado visando melhorias; afirmou não haver a falta total de 

medicamento no Centro de Saúde, mesmo diante da pandemia a população tem sido atendida com 

insumos farmacêuticos. Vereador Jose Danillo Locks saudou a todos e falou da importância da 

população participar das sessões e os agentes públicos são eleitos para trabalhar em prol do povo; 

solicitou serviços de reparos em estrada rural que está com buracos na via. Vereador Valdemir 

Boger comentou de obras que vem acompanhando da necessidade de melhorias em bueiro; elogiou 

os trabalhos realizados pelo Sr. Paulo Mendes como servidor público, no período de nove anos; 

desejou sucesso à médica Emma Pichardo na abertura de consultório particular. O Senhor 

Presidente desejou bom trabalho aos vereadores e servidores da Casa; solicitou que a administração 

execute as indicações dos vereadores para atendimento da população. Sobre os temas levantados na 

sessão deixa a Tribuna da Câmara a disposição aos secretários municipais que desejarem fazer 

esclarecimentos. Desejou sucesso aos servidores que assumiram suas funções nos cargos que foram 

habilitados em concurso público. Nada mais havendo a deliberar, o Senhor Presidente 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 

 


