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ATA DA 5
a
 (QUINTA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA OITAVA 

LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (02/03/2022), 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 da Mensagem do Projeto de Lei nº 002/2022, do Legislativo Municipal. Na Ordem do Dia: 

Leitura da Indicação nº 001/2022, de autoria do Vereador Valdemir Boger solicitando estudo, junto 

ao Departamento de Agricultura Municipal, visando medidas de interesse público e que 

seja Instituído o Programa de incentivo à Vacinação gratuita contra a Brucelose Bovina no 

Município de Nova Esperança do Sudoeste. Em discussão: defendida pelo Vereador Autor; seguida 

de manifestos favoráveis dos demais vereadores, inclusive o Senhor Presidente na forma 

regimental, todos justificaram ser de extrema importância esta indicação, tendo em vista as 

dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores para conseguir um profissional que atenda na 

vacinação do rebanho. Em votação: aprovada por unanimidade de votos, único turno de votação. 

Leitura da Indicação nº 002/2022, do Vereador Alencar Jose Luchtenberg, solicitando que seja 

efetuada a instalação de mais três pontos com luminárias públicas na sede da comunidade de Barra 

Bonita, nos seguintes locais: próximo a ponte da comunidade, na entrada do loteamento do Izair 

Ferreira de Lima, na saída do calçamento próximo as residências de Narciso Freitas e Osmar 

Engels; também, seja realizado a manutenção da iluminação pública existente visando a troca das 

lâmpadas das luminárias antigas por lâmpadas de LED. Em discussão: defendida pelo Vereador 

Autor; manifestaram-se favorável os Vereadores Jose Danillo Locks, Adriana Pens Fagundes, José 

Ivonei Boger, Valdemir Boger e Nilson Jose Formaio; em votação aprovada por todos os 

vereadores em único turno de votação; Na Tribuna Livre: sem inscritos. Nas Explicações Pessoais  
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dos vereadores inscritos: Vereador Jose Ivonei Boger falou da importância da inauguração da sala 

do empreender para o comercio local; fez uma indicação verbal de serviço de terraplenagem para 

dois chãos para galpões na Comunidade do Cabeceira do Lontra. Vereador Ezequiel do Nascimento 

fez uma comparação de saúde versos máquinas, dizendo que se priorizasse a saúde em quarenta por 

cento do que se priorizam as máquinas a saúde seria “top”;  pretende investigar o uso de máquinas 

terceirizadas em serviços diversos do que foi contratado e pretende solicitar explicação via Ofício. 

Vereador José Danillo Locks parabenizou o executivo pela inauguração da sala do empreendedor; 

disse da importância de se ter no município um veterinário para atender os pequenos agricultores 

conforme indicação do vereador Dinho; agradeceu emendas parlamentares disponibilizadas ao 

município para o setor da Saúde. Vereador Nilson Jose Formaio dispensou o uso da palavra. 

Vereador Valdemir Boger disse da importância de melhorar a Serra do Cabeceira do Lontra visando 

a segurança dos que ali transitam; fez uma indicação verbal para reparos de bueiro na comunidade 

do Rio Caveirinha. Vereador Alencar ressaltou os contratos assinados para atendimento médico no 

Município sendo: um Ortopedista e futuramente um Ginecologista; também comentou liberação de 

emendas parlamentares em prol do Município; O Senhor Presidente comentou sua participação na 

inauguração da sala do empreendedor; falou da importância da descentralização da saúde, visando 

atendimento no Município evitando deslocamento dos pacientes para outras cidades; citou a fala do 

Vereador Ezequiel referente a saúde, onde foi interrompido pelo mesmo na tentativa de justificar 

sua fala, como o momento não permite aparte o Presidente solicitou que o mesmo se contivesse; o 

Sr. Presidente fez uma comparação das obrigações legais na aplicação de recursos na saúde e 

quanto de fato esta sendo aplicado, demonstrando que segundo apresentado em Audiência Pública 

os valores ultrapassam em dez por cento do limite legal; com relação a reclamação de falta de 

medicação na farmácia Municipal falou que vai apurar, mas que atualmente são inúmeras os 

medicamentos disponíveis a população; solicitou o respeito por parte dos Vereadores na hora dos 

pronunciamentos. 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 

 


