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ATA DA 10
a
 (DÉCIMA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA OITAVA 

LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois (04/04/2022), 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), Jose Danillo Locks 

(PSD), Jose Ivonei Boger (PSD), Nilson Jose Formaio (PSD), e Valdemir Boger (PSD). Ausente o 

Vereador Ezequiel do Nascimento (PODE). 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 Convite da ACESLO - Associação Comercial e Empresarial de 

Salto do Lontra e Nova Esperança do Sudoeste. Na Ordem do Dia: Leitura da Indicação nº 

005/2022, de autoria do Vereador Jose Danillo Locks, solicitando seja efetuada a manutenção (tapa 

buraco) na pavimentação poliédrica da estrada da Linha Três Balizas até a sede da Comunidade 

Cabeceira da Barra Bonita. Em discussão: Defendida pelo autor que afirmou a necessidade das 

manutenções contínuas nas vias evitando a deterioração completa. Todos os demais vereadores 

manifestaram apoio a indicação. Em votação foi aprovada por unanimidade. Nas Explicações 

Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador Jose Danillo Locks fez indicação verbal para que seja 

usado o Rolo Compressor na estrada de Rio Mambuco, visando a compactação dos cascalhos e o 

melhoramento da via. Vereador Valdemir Boger fez indicação verbal da necessidade de 

manutenção na estrada e a construção de uma ponte para atender a população que reside próximo ao 

cemitério paroquial. Vereador Nilson Jose Formaio parabenizou a equipe da administração 

municipal envolvida na campanha de coleta de lixos como medida para evitar a proliferação do 

mosquito transmissor da dengue; solicitou a troca das lâmpadas queimadas no loteamento 

Marcelino Engels. Vereador Alencar Jose Luchtenberg solicitou seja efetuado a troca de lâmpadas 

de iluminação pública de Barra Bonita; solicitou a limpeza e a retirada de entulhos de vias e 

bueiros, em locais específicos, que estão gerando transtorno aos moradores. Vereador Adelir   
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Badziak dispensou a palavra. O Senhor Presidente disse da importância do atendimento das 

indicações dos vereadores e que seja feita as devidas manutenções nas vias para evitar transtornos 

causados pelas fortes chuvas; transmitiu o convite do departamento municipal de esportes para 

evento de final de campeonato de futebol. Nada mais havendo a deliberar, o Senhor Presidente 

agradeceu a todos 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 

 


