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ATA DA 9
a
 (NONA) 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 oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (28/03/2022), 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 do Ofício nº 038/2022, da ACAMSOP, solicitando que seja criado uma comissão para fazer 

um levantamento completo relacionados as quedas e oscilação de energia no Município.  Na Ordem 

do Dia: Leitura da Indicação nº 004/2022, de autoria da Comissão Permanente de Serviços Públicos 

do Legislativo,  solicitando seja efetuado estudos visando a implementação de programas que 

incentive a construção de cisternas nos prédios públicos e privados do Município, para a captação 

de águas pluviais. Em discussão: defendida pelo Presidente da Comissão Vereador Valdemir Boger 

que ressaltou da importância do tema, a indicação resulta do tema requerido pelo Ex-Vereador 

Ademar Fritzen e que demonstra a preocupação da população da necessidade de implementação de 

medidas que vise amenizar a crise de escassez dos recursos hídricos. Seguida de manifestos 

favoráveis dos vereadores, Nilson Jose Formaio, Ezequiel do Nascimento, José Danillo Locks e 

José Ivonei Boger. Em votação: aprovada por unanimidade. Na Tribuna livre: inscrito o Sr. Ademar 

Fritzen, Ex-Vereador e  representando a Associação de Produtores do Centro; que falou da 

importância de criar um programa e incentivar a população para construir cisternas, evitando 

problemas em um futuro muito próximo; enfatizou a importância da preservação de fontes. Nas 

Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereadora Adriana Pens Fagundes, fez 

agradecimento de emenda parlamentar disponibilizado em prol do Município; Vereador Valdemir 

Boger, pediu uma atenção especial por parte da população para tirar o lixo evitando a proliferação 

do mosquito AEDS EGIPT. Agradeceu recurso parlamentar recebido; Citou fato ocorrido no fim de 

semana, sendo agredido verbalmente pelo Chefe do Departamento de Obras e Serviços Urbanos,  
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enquanto exercia a sua função de Vereador que e de fiscalizar. Vereador Ezequiel do Nascimento 

esclareceu ao Ex-Vereador Ademar que o programa de preservação de fontes já existe e cabe a 

população cobrar que seja praticado; citou que cabia sim a contratação de um profissional de 

odontologia, pois o cargo já existia antes da criação da Lei Complementar N°173/2020; lamentou o 

ocorrido no último final de semana envolvendo Chefe de Setor e Vereador. Vereador Adelir 

Badziak citou cobranças por parte dos moradores com relação ao desvio feito na Comunidade do 

Novo Horizonte para concluir o calçamento; fez relato da viagem a Capital do Estado. Vereador 

Nilson José Formaio fez agradecimento de recursos recebidos em benefício do Município; Falou de 

avaliação recebida pela Oitava Regional de Saúde e que isso demonstra a dedicação e trabalho dos 

profissionais; Citou o fato ocorrido no final de semana que não se deve negar ajuda a quem precisa, 

com relação as horas máquinas não podem ser tiradas no final de semana devido o banco estar 

fechado; a questão de quem esta dirigindo a máquina não cabe a ele julgar. Vereador José Danillo 

Locks fez solicitação de serviços: alteração de local de bueiro; revisão de rede de água; 

agradecendo o pronto atendimento do setor viário na manutenção das pontes danificadas pelas 

fortes chuvas. O Senhor Presidente fez esclarecimentos que uso da saudação ao início das falas por 

parte dos Vereadores fica a critério de cada um; fez um pedido verbal para que o Executivo cumpra 

o programa de preservação de fontes nas propriedades; disse que pretende solicitar ao Executivo 

esclarecimentos, via ofício, a respeito da numeração dos imóveis na área urbana, pois devido a 

defasagem da numeração impossibilita que seja efetuado as entregas nas residências; citou a 

importância da instalação do posto do DETRAN na Prefeitura Municipal e os benefícios que isso 

trouxe a população; agradeceu emendas parlamentares recebidas; solicitou que Executivo tome 

medidas quanto ao desrespeito que vem ocorrendo por parte de chefe de setor para com os 

vereadores no exercício da sua função; convidou a todos para cantar os parabéns a Vereadora 

Adriana; 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 

 


