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ATA DA 4
a
. (QUARTA) SESSÃO, ORDINÁRIA, DO TERCEIRO ANO LEGISLATIVO DA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA 

ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  
 

Aos vinte e sete dias de fevereiro de dois mil e vinte e três (27/02/2023), 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; 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 

presentes. Leitura dos Ofícios nº 39/2023 e nº 52/2023, do Executivo Municipal, encaminhando 

projetos de leis. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 02/2023, do Executivo Municipal. 

Leitura do Parecer das Comissões Legislativa. Na Ordem do Dia: Leitura do Projeto de Lei nº 

02/2023, do Executivo Municipal, “Autoriza o executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito 

Adicionam Especial e Suplementar no Orçamento geral do Município de Nova Esperança do 

Sudoeste para o Exercício Financeiro de 2023 e dá outras providências”. Em discussão: com 

manifesto da maioria dos Vereadores; o Presidente também se manifestou na devida forma 

regimental; que disseram tratar-se de projeto bastante técnico contemplando diversas fontes de 

recursos da administração. Em votação: aprovado por unanimidade de votos, primeiro turno de 

votação. Na Tribuna Livre: presença, de forma excepcional, de Altair da Costa, aluno da APAE do 

Município. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador Ezequiel do Nascimento 

cumprimentou a todos; comentou o recebimento de resposta das informações solicitada a respeito 

dos atendimentos de consultas com o optometrista; citou das obrigações de vereador de fiscalizar e 

disse que vai solicitar ao Executivo Municipal que encaminhe lista contendo os responsáveis por 

cada um dos setores; citou que presenciou o secretario municipal Jose de Almeida, juntamente com 

vereadores, com veículo do município, no sábado, que entende não seja dia de trabalho e não seria 

correto o uso. Vereador Adelir Badziak relatou que foi efetuado melhorias nas estradas de roteiro do 

transporte escolar e citou trechos que precisam ser melhorados e novamente solicitou a construção 

dos abrigos de pontos de ônibus para proteção dos alunos. Vereador Jose Danillo Locks fez 
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Indicação verbal para realização de obra de pavimentação na estrada de Linha Quebra Dente, no 

local encontra-se instalada empresa que gera impostos ao Município; também citou a necessidade 

de manutenção da pavimentação na Linha Rio Mambuco. Vereador Andrey Herculano 

cumprimentou a todos; disse da importância de atendimento nas demandas dos agricultores; falou 

sobre inauguração de rede de água e solicitou que seja avisado aos vereadores quando destes 

eventos para que possam participar; comentou que é extremamente importante que seja marcado 

reuniões para conhecimento do planejamento da administração. Vereador Valdemir Boger citou a 

necessidade de recapeamento asfáltico na Linha São Luiz; fez pedido de melhorias na estrada de 

Rio Serrinho; sobre a conclusão da rede de água citou que mesmo sendo parte da comissão de obras 

e intermediado para a conclusão e não fora sequer comunicado do andamento e resultado dos 

investimentos e se a obra está concluída. Vereador Alencar Jose Luchtenberg fez relatos dos 

resultados apresentados na Audiência Pública; em respostas ao fato levantado pelo vereador 

Ezequiel disse que não fez uso do veículo da municipalidade e que os fatos devem ser levantados 

com a verdade e não com intuito de somente de denegrir. Vereador Nilson Jose Formaio comentou 

assuntos da sessão; solicitou a todos os vereadores o empenho, junto a Sanepar, para solução da 

frequente falta de abastecimento de água no Loteamento Marcelino Engels; disse que as fortes 

chuvas estão prejudicando os trabalhos de manutenção e danificando as estradas. O Presidente 

relatou da aplicação dos recursos orçamentários apresentados em Audiência Pública, na última  

sexta-feira; comentou as obras de manutenção da pavimentação do perímetro urbano da sede do 

Município e trechos do interior; relatou que esteve presente na reunião da rede de água e foram 

apresentados algumas dificuldades para manter a mesma em funcionamento, devido aos custos e em 

relação aos desníveis do relevo local. 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 


