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ATA DA 4
a
 (QUARTA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA OITAVA 

LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  
 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (21/02/2022), 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 Convite do Executivo Municipal, inauguração da Sala do Empreendedor. Leitura do 

Convite enviado pelo Executivo Municipal de evento em comemoração ao Dia da Mulher. Na 

Ordem do Dia: leitura da Súmula do Projeto de Lei nº 005/2022, do Executivo Municipal, que 

dispõe: “Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no 

orçamento Geral do Município de Nova Esperança do Sudoeste, para o Exercício de 2022, e dá 

outras providências.” Em discussão: a maioria dos vereadores manifestaram-se na matéria, inclusive 

o Senhor Presidente na forma regimental, visando demonstrar para a população a origem das fontes 

dos recursos liberados e a finalidade na sua aplicação, sendo todas as manifestações favoráveis. Em 

votação: aprovado por unanimidade de votos, segundo turno de votação. O Presidente solicitou a 

leitura de Portaria que altera a data da sessão ordinária, para conhecimento de todos. Na Tribuna 

Livre: sem inscritos. Nas Explicações Pessoais dos vereadores inscritos: Vereador Ezequiel do 

Nascimento fez relatos de pacientes que necessitam de fisioterapia e que existe na saúde pública 

municipal uma demanda para esta finalidade, solicitando que seja verificada e solucionada a 

questão; relatou ter conhecimento de veículo oficial do município que é usado por chefe de 

departamento em horário e local fora do expediente de trabalho.  Vereador Alencar Jose 

Luchtenberg fez relato dos números apresentados na Audiência Pública de cumprimento das metas 

fiscais e do compromisso com a gestão dos recursos públicos. Vereador Adelir Badziak dispensou a 

palavra. Vereador Valdemir Boger fez solicitação de manutenção da iluminação pública no  
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Loteamento Costa Rica; comentou da presença na Audiência Pública; solicitou seja dada prioridade 

no encaminhamento de realização de cirurgias; ressaltou que os vereadores devem fiscalizar o uso 

dos bens públicos. Vereador Nilson Jose Formaio dispensou o uso da palavra. O Senhor Presidente 

comentou dos números apresentados em audiência pública e que as metas fiscais foram cumpridas 

no primeiro exercício da legislatura, inclusive com economias de recursos no Legislativo; ressaltou 

que as filas de paciente para cirurgias aumentaram devido aos agendamentos terem sido suspensos 

no período em que pandemia agravou-se. Relatou também a apresentação de contas do Executivo 

Municipal no que ficou evidente o compromisso com os recursos públicos; disse de visita realizada 

nas empresas e nas obras de barracões que visam a geração de empregos; do relato apresentado pelo 

vereador Ezequiel na Tribuna, de uso indevido de bem público por servidor do município,  deva 

haver a apresentação de denúncia com as devidas provas para que se cumpra a efetiva fiscalização 

que é dever dos vereadores. Nada mais havendo a deliberar, o Senhor Presidente novamente 

comunicou a alteração da data da próxima sessão ordinária 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 

 


