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ATA DA 12
a
 (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

OITAVA LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois (18/04/2022), 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: 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). Ausente o Vereador Adelir Badziak (MDB). A Sessão teve início no horário regimental, 

presidida pelo Vereador Andrey Herculano que cumprimentou a todos e solicitou um minuto de 

silêncio em respeito ao falecimento de Otacílio Nazario, pioneiro do Município; Ademir Kuntz que 

é irmão da servidora responsável pelo Controle Interno Municipal; após, deu início 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 06/2022, autoria da Vereadora 

Adriana Pens Fagundes, que indica necessidade de aquisição de 10 (dez) Camas hospitalares 

motorizadas com elevação do leito em diversas posições que possibilite movimentação do paciente, 

visando equipar o Hospital Municipal São Matheus de Nova Esperança do Sudoeste/PR. Em 

discussão; defendida pela autora e seguida com manifestos de apoio dos demais vereadores, 

somente o Vereador Ezequiel do Nascimento não comentou a indicação. Em votação: aprovada por 

unanimidade de votos. Leitura da Indicação nº 07/2022, autoria do Vereador Valdemir Boger, 

indicando a necessidade da abertura da Rua Beira Rio, localizada no Loteamento Alberto Ruaro, 

com a realização da devida infraestrutura: abertura total da rua, pavimentação da via, serviço de 

coleta de lixo, saneamento e energia. Em discussão: o vereador autor registrou a presença dos 

moradores da referida rua e ressaltou a urgência para realização destes serviços. Na sequência, 

todos os demais vereadores se manifestaram favoráveis. Em votação foi aprovado por unanimidade. 

Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador Ezequiel do Nascimento fez 

indicação verbal da necessidade de disponibilizar fisioterapia aos pacientes que necessitam com 

urgência, muitos pacientes acamados e que não dispõem deste atendimento. Vereador Jose Ivonei 

Boger cumprimentou a todos; solicitou seja construído abrigo em pontos de ônibus na Linha Correa  
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e também seja construída uma proteção no poço artesiano de Rio Gavião para evitar o acúmulo de 

águas pluviais; manifestou votos de pesar às famílias enlutadas. Vereador Valdemir Boger saudou a 

todos; comentou que fez visita em terreno baldio no Loteamento Jardim Primavera onde constatou 

que existe grande acúmulo de águas servindo como criadouro do mosquito transmissor da dengue e 

necessita de uma solução. Vereador Alencar Jose Luchtenberg cumprimentou a todos; disse da 

necessidade de recolhimento dos entulhos na estrada da Linha Quebra Dente; pediu atenção da 

administração e a população com aumento de casos de Dengue. Vereador Jose Danillo Locks 

saudou a população; comentou dos inúmeros casos de Dengue e solicitou seja efetuada a 

dedetização. Vereador Nilson Jose Formaio cumprimentou a todos; parabenizou equipe campeã na 

final de futsal e convidou a todos para prestigiarem a equipe de futebol Esperança, jogo no estádio 

Mascarello, próxima quinta-feira - feriado; divulgou abertura dos serviços de silagens e quem 

interessar deva comparecer no setor responsável para agendamento. O Senhor Presidente comentou 

assuntos da sessão; também falou dos serviços viários e que as chuvas têm atrapalhado o pleno 

andamento; reforçou convite para que a população prestigie a equipe de futebol Esperança em jogos 

do campeonato AESUPAR; repassou contatos, via telefone, dos membros da comissão para 

levantamento das quedas de energias e na sequência ser repassadas para a Copel cobrando 

providências; comentou sobre a necessidade de melhorias nos postos de saúde localizados no 

interior do município, especialmente do KM 38 e ao citar a “live” realizada pelo Vereador Ezequiel 

do Nascimento este o interrompeu ressaltando que a transmissão para demonstrar como se 

encontrava a unidade de saúde fora realizada antes da reunião com os Vereadores que visava 

encontrar uma solução; então Presidente advertiu-o que não deva interromper as falas dos 

Vereadores e Presidente nos momentos da Sessão que não são cedidos apartes. 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 

 


