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ATA DA 7
a
 (SETIMA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA OITAVA 

LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (14/03/2022), 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: Adriana Pens Fagundes, Alencar 

Jose Luchtenberg (PSD), Ezequiel do Nascimento (PODE), Jose Danillo Locks (PSD), Nilson Jose 

Formaio (PSD), e Valdemir Boger (PSD). Ausentes os Vereadores Adelir Badziak (PSD), Andrey 

Herculano (PSD) e Jose Ivonei Boger (PSD). A Sessão teve início no horário regimental, presidida 

pelo Vice-Presidente da Mesa no Exercício da Presidência Vereador Alencar Jose Luchtenberg, 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. Na Ordem do Dia: 

Leitura da Indicação nº 003/2022, de autoria do Vereador José Danillo Locks e co-autoria do 

Vereador Alencar José Luchtenberg, solicitando estudo que viabilize a manutenção da 

pavimentação asfáltica (tapa-buraco) na estrada da comunidade de Barra Bonita, trecho: iniciando-

se na PR. 281 até a sua sede. Em discussão: defendida pelo Vereador Autor; Solicitando apoio dos 

demais Vereadores para cobrar uma providência, um possível Ofício a empresa responsável pela 

obra, pois o asfalto é novo, com menos de três anos de uso, não podendo estar na situação que se 

encontra atualmente. Seguida de manifestos favoráveis dos Vereadores Ezequiel do Nascimento, 

Adriana Pens Fagundes, Valdemir Boger e Nilson Formaio. Em votação: aprovada por unanimidade 

de votos, único turno de votação.  Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereadora 

Adriana Pens Fagundes, fez uma indicação verbal para troca de lâmpadas de iluminação pública na 

comunidade KM 38; Fez agradecimento ao setor rodoviário pelos trabalhos prestados; citou a 

importância de manter os lotes e terrenos limpos para prevenir a infestação dos mosquitos Aedes 

Aegypti, pois já foram detectados caso de Dengue no município; agradeceu a participação de todas 

no evento em homenagem ao dia Internacional da Mulher. Vereador Valdemir Boger, citou a 

chegada de mais um dentista Dr. Renato, que vai atender os munícipes no período da tarde na 

Unidade Jardim Primavera; falou da provável liberação do calçamento da Comunidade Rio 

Caveirinha. Vereador Jose Danillo Locks, parabenizou a Administração e a Comunidade de Barra  
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Bonita por eventos realizados. Vereador Ezequiel do Nascimento citou a contratação de mais um 

dentista para atender os munícipes; relatou ofício recebido em resposta a questionamento que havia 

efetuada a respeito das Carteiras Nacional de Habilitação dos chefes de setores do Executivo; disse 

que efetuou uma “live” diretamente da prefeitura na sexta-feira e após o termino encontrou-se no 

corredor com o Chefe do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, o Sr. Jose de Almeida que 

procedeu ameaças a sua integridade física; diante disso registrou os fatos mediante Boletim de 

Ocorrência. Vereador Nilson Jose Formaio parabenizou as mulheres pelo seu dia; agradeceu 

emendas parlamentares disponibilizadas ao município para o Setor da Saúde; citou o bom 

desempenho do município na avaliação recebida pelo Ministério da Saúde; O Senhor Presidente em 

Exercício se colocou favorável ao Ofício para notificação da empreiteira responsável pela obra do 

asfalto da Comunidade de Barra Bonita cobrando uma satisfação a população; agradeceu a presença 

de todos na Sessão; 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 

 


