
 

ATA Nº. 1245/2022                                     LIVRO Nº. 23                                         FOLHA 101 

ATA DA 8
a
 (OITAVA) 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 um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (21/03/2022), 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 Ofício nº 043/2022, do Executivo Municipal, em resposta ao Ofício do Vereador 

Ezequiel do Nascimento que solicitou esclarecimentos de critérios para a utilização das máquinas 

terceirizadas em serviços do Programa de Apoio as Propriedades, como por exemplo, na reforma e 

recuperação das vias públicas do Município.  Na Ordem do Dia: Sem matéria para deliberação. Nas 

Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereadora Adriana Pens Fagundes, fez 

agradecimento de emenda parlamentar disponibilizada em prol do Município para construção de 

poços artesianos; fez pedido verbal para realização de serviços. Vereador Valdemir Boger, fez 

agradecimento de emendas disponibilizadas ao Município beneficiando a saúde Municipal em 

forma de recursos livres, e ao colégio da Comunidade do Rio Gavião; Falou da provável data para a 

realização de coleta de lixo na região central e posteriormente no interior. Vereador Nilson José 

Formaio, se retratou com relação a equívocos cometidos na última sessão; agradeceu ao Executivo 

por serviços prestados na manutenção e conservação das estradas; Fez uma indicação verbal ao 

Executivo que providencie local adequado (cesto, caixas) para os munícipes depositar os lixos, 

evitando que os animais espalhem pelas vias; Vereador Jose Ivonei Boger, fez justificativa referente 

a sua ausência na última Sessão devido ter testado positivo para Covid; Parabenizou ao Sr. Elcimar 

Faust pelo bom serviço prestado quando a frente do Departamento Viário Municipal; fez solicitação 

de serviços ao setor viário; falou da importância de construir os poços artesianos nas comunidades, 

beneficiando os munícipes que sofrem com a falta de água. Vereador Ezequiel do Nascimento  
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fez questionamento de quais os critérios utilizados pelo Ministério da Saúde em relação a pontuação 

recebida pelo Município. Vereador Adelir Badziak dispensou o uso da palavra. Vereador Alencar 

Jose Luchtenberg fez agradecimento ao Executivo pelos serviços prestados; citou o provável início 

das obras de construção de uma área de lazer, parquinho infantil e academia, na Comunidade da 

Barra Bonita; pediu uma atenção especial por parte da população em relação a conservação do Rio 

Lontra e se não havendo a conscientização outras medidas deverão ser tomadas, pois o rio é 

manancial e abastece a cidade de Salto do Lontra. Vereador Jose Danilo Locks fez agradecimentos 

de emendas parlamentares disponibilizadas ao Município; O Senhor Presidente agradeceu a 

liberação de recursos federais e estaduais disponibilizados que possibilitaram obras e equipamentos 

para o município. Falou da importância de se ter mais um profissional atendendo na saúde; deixou a 

Tribuna da Câmara a disposição aos secretários da saúde municipais que desejarem fazer 

esclarecimentos. Agradeceu a presença de todos na Sessão; 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 

 


