
 

ATA Nº. 1285/2023                                LIVRO Nº. 24                                            FOLHA 04 

ATA DA 2
a
. (SEGUNDA) SESSÃO, ORDINÁRIA, DO TERCEIRO ANO LEGISLATIVO 

DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE VEREADORES DE 

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  
 

Aos seis dias de fevereiro de dois mil e vinte e três (06/02/2023), 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 Sessão 

Ordinária, estando presentes os Vereadores: Adelir Badziak (MDB), Adriana Pens Fagundes (PSD), 

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

Ivonei Boger (PSD), José Danillo Locks (PSD), Nilson Jose Formaio (PSD) e Valdemir Boger 

(PSD). A Sessão teve início no horário regimental, presidida pelo Vereador Jose Ivonei Boger, que 

cumprimentou a todos. O Assessor Jurídico procedeu a leitura de uma mensagem desejando bom 

retorno a todos os Vereadores.  Após o Senhor Presidente 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 unanimidade. Leitura 

dos Ofícios nº 025/2023 e 030/2023, do Executivo Municipal. Leitura do edital de convocação de 

Audiência Pública. Leitura do parecer ao projeto de Lei n° 047/2022, das Comissões Permanentes 

do Legislativo.  Na Ordem do Dia: Leitura do Projeto de Lei nº 047/2022, do Executivo Municipal, 

que “Dispõe sobre a alteração do nome da Escola Visconde de Mauá”. Em discussão: manifestos 

favoráveis de todos os Vereadores dizendo da importância que a professora Marlene teve para a 

Comunidade Escolar do Município, sendo muito justa essa homenagem. Em votação aprovado por 

unanimidade de votos, primeiro turno de votação. Leitura na integra da Emenda nº 01/2023, das 

Comissões de Pareceres do Legislativo, propõe alteração do artigo primeiro do Projeto de Lei 

nº47/2022, para descrever corretamente a denominação da escola. Em votação: aprovada por 

unanimidade. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: o Vereador Ezequiel do 

Nascimento cumprimentou a todos e citou problemas ocorridos na saúde da alta frequência da troca 

de Médicos e a inexperiência dos mesmos com relação aos pacientes; solicitou esclarecimento via 

Ofício ao Executivo com relação ao Mutirão de Oftalmologia realizado na Unidade Jardim 

Primavera, relacionado aos protocolos utilizados nos atendimentos. Vereador Andrey Herculano, 

sugeriu reunião com o Executivo visando esclarecer fatos ocorridos na saúde e de Projetos a serem 

encaminhados; estabelecendo uma relação harmônica entre o Executivo e Legislativo; citou como 

foi realizado o mutirão em oftalmologia, sugerindo que alguns pontos poderiam ser feitos de forma  
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diferente. Vereador Adelir Badziak, fez pedido verbal ao executivo para que disponibilize ônibus, 

pelo menos uma vez por semana, visando atender o transporte dos munícipes das Comunidades de 

Km 40, Km 45 e Novo Horizonte; citou reclamações da população com a inexperiência dos 

médicos que atendem no Município; cobrou a construção de mais pontos de ônibus para atender os 

alunos; agradeceu a Administração pela iluminação Pública que esta sendo instalada nas 

Comunidades do interior. Vereador José Danillo Locks, desejou um bom retorno ao trabalho a 

todos; disse ter participado do mutirão da oftalmologia e não viu nada errado, inclusive fez sua 

consulta oftalmológica nesse dia; fez pedido verbal para manutenção do asfalta da comunidade de 

Barra Bonita. Vereadora Adriana Pens Fagundes, fez agradecimento e parabenizou a nova mesa 

diretora; fez convite para jantar beneficente em prol ao esporte; Citou que recebeu do Executivo 

uma posição com relação a construção de mais  pontos de ônibus, que em breve serão mais 15 

pontos; fez pedida verbal de solução para o encanamento do esgoto do loteamento Jardim 

Primavera. Vereador Valdemir Boger, fez agradecimento ao Setor Rodoviário pelo bom trabalho 

prestado; fez pedido verbal de alargamento das Estradas da Comunidade do Rio Gamela; disse da 

cobrança por parte da Comunidade do São Luiz do término das obras do barracão; citou 

reclamações feitas por populares com relação ao Mutirão Oftalmológico. Vereador Alencar José 

Luchtenberg, comprimento as professoras, diretora e Secretaria da Educação, presente no Plenário;  

parabenizou a nova mesa diretora eleita e desejou bons trabalhos. Vereador Nilson Jose Formaio, 

desejou boas-vindas a nova Secretaria da Saúde do Município; disse que o motivo da troca 

constante de médicos é a existência de contrato por licitação, não podendo escolher o médico que 

vai atuar no Município; fez agradecimentos ao setor rodoviário; citou trabalho realizado de corte 

árvores no cemitério Municipal e agradeceu o empenho dos envolvidos;  O Senhor Presidente fez 

breve pronunciamento, citando visitas realizadas em obras em andamento, Copacol e pátio de 

máquinas; disse de conversa com o Executivo citando projetos futuros a se realizarem no 

Município, salas de aula novas e pavimentação asfáltica; fez agradecimentos aos trabalhos 

prestados pelo setor rodoviário; convidou a todos para participar da próxima Sessão. Nada mais 

havendo a tratar, 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.  

 

Jose Ivonei Boger                                                                                                      Adelir Badziak 

Presidente                                                                                                                   Primeiro-Secretário 


