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ATA DA 3
a
 (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 quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (14/02/2022), 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 do Parecer ao Projeto de Lei nº 05/2022, das Comissões Permanentes do Legislativo. Na 

Ordem do Dia: leitura do Projeto de Lei nº 005/2022, do Executivo Municipal, que dispõe: 

“Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no 

orçamento Geral do Município de Nova Esperança do Sudoeste, para o Exercício de 2022, e dá 

outras providências.” Em discussão: com exceção do Vereador Ezequiel, todos os demais 

vereadores se manifestaram, inclusive o Senhor Presidente nos termos regimentais, todos com 

manifestos favoráveis e descreveram como matéria de grande importância, prevê alteração nos 

instrumentos orçamentários com valores superiores a dez milhões de reais, recursos de convênios 

federais, estaduais e recursos livres, para aplicação em obras, veículos, máquinas e equipamentos. 

Em votação: aprovado por unanimidade de votos, primeiro turno de votação. Na Tribuna Livre: sem 

inscritos. Nas Explicações Pessoais dos vereadores inscritos: Vereador Ezequiel do Nascimento 

comentou que existe extrema necessidade dos agendamentos de cirurgias em diversas 

especializações e muitos munícipes aguardando na fila. Comentou que o chefe do setor de serviços 

urbanos do município tem atuado nos serviços do setor viário e que caracteriza desvio de função. 

Solicitou mais atenção por parte dos chefes de setores, que cada um cuide de seu trabalho sem 

interferir um no trabalho do outro, para não confundir até mesmo a população; Vereador Alencar 

Jose Luchtenberg comentou de obras e serviços que estão sendo realizados na comunidade de    
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Barra Bonita; comentou de recursos viabilizados através de emendas parlamentares e a necessidade 

de sempre haver o engajamento na captação destes recursos. Vereador Adelir Badziak fez 

esclarecimentos que ao usar a tribuna para fazer as cobranças necessárias como porta voz da 

população não significa estar contra a administração. Vereador Jose Danillo Locks dispensou o uso 

da palavra. Vereador Jose Ivonei Boger disse da satisfação dos moradores da comunidade de Rio 

Gavião pelos serviços realizados e agradeceu aos moradores que cedem os cascalhos para 

pavimentação; comentou a realização das melhorias na iluminação pública e solicitou seja instalado 

lombadas na sede da Comunidade de Rio Gavião. Vereador Nilson Jose Formaio comentou da 

manutenção das estradas e vem sendo realizado um bom trabalho agora com novos maquinários; 

elogiou o empenho da administração para realizar um bom trabalho. Vereador Valdemir Boger 

comentou obras realizadas na abertura das ruas da Linha Cesario; agradeceu por liberação de 

emendas parlamentares e são recursos importantes e que possibilitam equipar as associações e 

fortalece a agricultura; fez indicação verbal para que seja resolvido problema de vazamento de fossa 

no Loteamento Marcelino Engels. O Senhor Presidente comentou das máquinas novas que estão 

iniciando nos trabalhos de recuperação das estradas municipais. Agradeceu liberação de recursos 

federais e estaduais por meio de emendas parlamentares que possibilitaram obras e equipamentos 

para o município. Fez convite para audiência pública de avaliação das metas fiscais do Legislativo e 

Executivo Municipal, será realizada em dezoito de fevereiro, sexta-feira. Nada mais havendo a 

deliberar, 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:   

 

Andrey Herculano                                                                                                         Valdemir Boger  
 Presidente                                                                                                                           Primeiro Secretário 

 


