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ATA DA 13
a
 (DÉCIMA TERCEIRA) 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 cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois (25/04/2022), 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), Alencar 

Jose Luchtenberg (PSD), Andrey Herculano (PSD), Ezequiel do Nascimento (PODE), Jose Ivonei 

Boger (PSD), Nilson Jose Formaio (PSD), e Valdemir Boger (PSD). Ausente a Vereadora Adriana 

Pens Fagundes (PSD) e o Vereador Jose Danillo Locks (PSD). A Sessão teve início no horário 

regimental, presidida pelo Vereador Andrey Herculano que cumprimentou a todos e 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. Leitura do Edital de Convocação de Assembleia 

Ordinária da Associação de Produtores Lontrense. O Vereador Ezequiel do Nascimento participou 

da Sessão, nos termos do art. 76, § 5º, do Regimento Interno. Na Ordem do Dia: leitura da 

Indicação nº 08/2022, autoria do Vereador Nilson Jose Formaio, que indica seja efetuado o 

alargamento da ponte e a construção de passeio público (calçadas) na rua saída para a Linha Furna, 

próximo ao Bairro Jardim Primavera, em frente a madeireira. Em discussão: o Vereador autor 

solicitou apoio para aprovação da indicação, ressaltou que na localidade existem muitas indústrias e 

a movimentação de veículos e pedestres é intensa e as melhorias visam dar mais segurança e 

trafegabilidade. Seguindo os manifestos da maioria dos vereadores de forma favorável a indicação e 

após o Presidente colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Nas Explicações 

Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador Nilson Jose Formaio cumprimentou a todos; solicitou 

que a população participe e faça doações para a campanha de arrecadação de agasalhos, promovida 

pelo CRAS; comentou do início de obras da academia ao ar livre e outras que irão beneficiar a 

população. Vereador Jose Ivonei Boger fez comentários de obras realizadas e das demandas a serem 

supridas pelo setor viário; fez relato sobre ocorrências no atendimento da saúde municipal e pediu 

aos coordenadores mais atenção e cuidado neste setor. Fez convite para evento promovido pela 

equipe do Cursilho, grupo Católico, jantar dos Dias das Mães. Vereador Adelir Badziak fez 

solicitação de serviço de melhorias na estrada da Linha Felicidade; cobrou a urgência na construção  
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de abrigos de ponto de ônibus para proteção dos alunos. Vereador Alencar Jose Luchtenberg fez 

saudações a população presente no plenário; comentou o início da perfuração de poço artesiano de 

Barra Bonita e de outros que já foram concluídos e a perfuração resultou em boa vazão de água; fez 

convite para o evento Cavalgada do Trabalhador, dia primeiro de maio. Vereador Valdemir Boger 

saudou a todos; comentou do resultado da partida de futebol, destacando o bom desempenho da 

Equipe Esperança no campeonato regional.  O Senhor Presidente elogiou aos sócios e o presidente 

da Associação Lontrense pela forma que vêm conduzindo a associação; divulgou jantar do Dia das 

Mães na Paróquia de Nova Esperança; comentou ausência de projetos para deliberação devido ao 

período eleitoral; comentou da organização dos campeonatos municipais e regionais e parabenizou 

a administração que promove incentivos ao esporte. Nada mais havendo a deliberar, o Senhor 

Presidente agradeceu a todos, convidou para a próxima sessão e declarou encerrados os trabalhos. 

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 

 


