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ATA DA 14
a
 (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

OITAVA LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (02/05/2022), 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), Vereadora 

Adriana Pens Fagundes (PSD), Andrey Herculano (PSD), Ezequiel do Nascimento (PODE), Jose 

Danillo Locks (PSD), Jose Ivonei Boger (PSD) e Valdemir Boger (PSD). Ausentes os Vereadores 

Alencar Jose Luchtenberg (PSD) e Nilson Jose Formaio (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 dos Ofícios nº 82/2022, 83/2022 e 84/2022, do 

Executivo Municipal, encaminhando projetos de leis.   Leitura do Ofício nº 44/2022, da Acamsop. 

Leitura das Mensagens dos Projetos de Leis Nº 06/2022, 08/2022 e 09/2022, autoria do Executivo 

Municipal; encaminhados para as respectivas comissões para parecer. Na Ordem do Dia: Sem 

matéria para deliberação. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador Ezequiel do 

Nascimento disse que após relatar reclamação de falta de atendimento a cidadão por parte da 

assistência social municipal, na tribuna da Câmara, recebeu informação que agente responsável pelo 

setor foi ao domicilio do munícipe com intuito de desqualificar as suas cobranças. Rebateu falas do 

Presidente da Casa, em sessões anteriores, dizendo que estas fora com intuito de desmoralizá-lo e 

desprovido de verdade ao mencionar reunião para tratar assuntos da reforma de unidade de saúde do 

interior, afirmou que efetuou a “live” no dia vinte e nove de março e a reunião na câmara aconteceu 

no dia dezoito de abril, prosseguiu dizendo que poderia enumerar adjetivos diversos como 

“mentiroso” devido que o presidente afirmou que a reunião aconteceu antes da “live” e que o mais 

importante é que haja respeito entre todos e com a população. Vereador Adelir Badziak saudou a 

todos; fez agradecimentos aos que prestigiaram o evento Cavalgada do Dia dos Trabalhadores; 

citou problemas nas estradas devido às fortes chuvas e que serão resolvidos com empenho da 

equipe responsável pelos serviços. Vereador Valdemir Boger comentou a realização da abertura da 

Rua Beira Rio e a população residente ficou satisfeita; indicou a necessidade de promover isenção  
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do IPTU para aposentados. Relatou que vivenciou com familiar e também recebeu reclamação de 

munícipe de mau atendimento referente a saúde municipal. Vereador Jose Danillo Locks saudou a 

todos; comentou o atendimento de indicação dizendo da força da população quando reivindicam 

juntos. Vereadora Adriana Pens Fagundes cumprimentou a todos e parabenizou aos trabalhadores; 

divulgou a campanha do agasalho promovida pelo CRAS municipal e a importância das doações; 

solicitou empenho de toda a população no combate a proliferação do mosquito transmissor da 

Dengue e dos inúmeros casos de infecção no município; fez agradecimentos aos diversos setores da 

administração na citação de serviços realizados. O Senhor Presidente comentou os temas das 

matérias que tramitam na Câmara; agradeceu a Administração Municipal pela realização de 

abertura da Rua Beira Rio, necessária para locomoção dos moradores; disse que os assuntos e as 

reclamações sobre o atendimento na saúde pública são sempre muitos sérios e pretende buscar 

informações; relatou a viagem do prefeito e vereador a Capital para recebimento de um ônibus 

disponibilizado para a frota municipal; sobre o assunto levantado a respeito da necessidade de 

reforma do posto de saúde de KM 38 ressaltou que cometeu um equívoco e se desculpou por isso, 

mas não teve intuito de mentir ou denegrir ninguém. 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 

 


