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ATA DA 11
a
 (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

OITAVA LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois (11/04/2022), 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), 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 Resolução nº 04/2022, do Legislativo Municipal. Na Ordem do 

Dia: leitura da Resolução nº 04/2022, do Legislativo Municipal que dispõe: Constitui a Comissão 

Especial para tratar de assuntos do “Comitê de Energia” com a finalidade de fiscalizar, obter 

diagnóstico, propor medidas e emitir pareceres, e dá outras providências. Em discussão: Vereador 

Alencar Jose Luchtenberg disse que as quedas de energias são constantes e a comissão fará o 

levantamento dos prejuízos e possibilita o diálogo de prováveis soluções. O Presidente Andrey 

Herculano também se manifestou, na forma regimental, dizendo que devem ser cobrados os 

investimentos necessários para atender o aumento da demanda, pois a população paga caro pelo 

fornecimento de energia. Vereador Jose Danillo Locks disse que é necessário que a população se 

manifeste e repasse as falhas ocorridas possibilitando o levantamento correto dos problemas pela 

comissão. Em votação: aprovada por unanimidade, único turno de votação. Nas Explicações 

Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador Nilson Jose Formaio divulgou a campanha do agasalho 

e pediu o engajamento de todos; comentou o evento da final de campeonato municipal de futebol 

que foi grande sucesso. Também, comentou obras de restauração das pontes danificadas pelas 

chuvas., logo após sua fala o Vereador Nilson solicitou licença e se ausentou do Plenário. Vereador 

Ezequiel do Nascimento comentou que encontra-se desativada a unidade de saúde do KM 38 e que 

a população vem sentindo muita falta dos atendimentos; relatou fato ocorrido durante reunião no 

departamento que é locado como servidor efetivo municipal, afirmando que diante da tentativa de    
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pronunciamento foi impedido, considerando uma agressão por parte do prefeito e decidiu registrar 

os fatos por meio de Boletim de Ocorrência, como não obteve êxito decidiu reportar-se ao 

Ministério Público e que pretende a solução da questão na justiça.  Vereador Jose Ivonei Boger 

solicitou reparos em estradas rurais para possibilitar o transporte escolar e o tráfego em geral; 

comentou a realização da final de campeonato municipal e desejou Feliz Páscoa a todos. Vereador 

Alencar Jose Luchtenberg cumprimentou a todos; solicitou serviços e melhorias em estradas da 

Barra Bonita, sendo que são parte do percurso do transporte escolar e de acesso as residências; 

parabenizou a equipe de Barra Bonita pelo título de campeã municipal de futebol. Vereador Adelir 

Badziak comentou que fez solicitação ao Executivo para que proceda a disponibilização de mais 

poltronas para os alunos aguardarem o início das aulas na Escola Visconde de Mauá; solicitou 

reparos em pontos específicos de estradas da Linha dos Quilômetros; disse que vem solicitando, 

desde o início de seu mandato, que seja reativado o posto de saúde de KM 38, entende que deveria 

ter sido fiscalizada a citada reforma no mandato anterior. Vereador Valdemir Boger enalteceu a 

organização dos campeonatos municipais de futebol e o incentivo ao esporte; comentou a execução 

de serviços de reformas de pontes pelo setor viário municipal e desejou que o servidor que 

recentemente assumiu o departamento realize um bom trabalho. Vereador Jose Danillo Locks 

solicitou serviços de manutenção na estrada da Linha Quebra Dente; parabenizou aos esportistas 

pela realização das finais do campeonato. O Senhor Presidente disse que vai buscar informações 

sobre a unidade de saúde de KM 38; sobre fatos relatados pelo Vereador Ezequiel disse que vai 

aguardar a apuração dos fatos na esfera judicial para se manifestar. Desejou sucesso ao Senhor 

Cirineu Bonetti no trabalho como chefe do setor viário e elogio o desempenho do servidor Elcimar 

Faust pelo trabalho realizado; comentou de concessão de barracões para empresas que iniciam 

atividades e a geração de empregos; desejou a todos Feliz Páscoa. 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 

 


