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ATA DA 26
a
 (VIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA OITAVA LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA 

DE VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois (08/08/2022), 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 174/2022, do Executivo 

Municipal. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 024/2022, do Executivo Municipal, 

encaminhado para parecer das comissões do Legislativo. Na Ordem do Dia: leitura, da Súmula, 

do Projeto de Lei nº 023/2022, do Executivo Municipal, que dispõe: “Autoriza o Executivo 

Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial e Suplementar no Orçamento geral 

do Município de Nova Esperança do Sudoeste para o Exercício Financeiro de 2022, e dá outras 

providências”. Em discussão: manifesto favoráveis dos Vereadores Jose Ivonei Boger e Nilson 

Jose Formaio. Em votação: aprovado por unanimidade de votos em segundo turno de votação. 

Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador Ezequiel do Nascimento 

cumprimentou a todos; falou das legislações que estabelece harmonia e separação dos poderes e 

as funções do vereador; disse que pretende apresentar indicação para que seja reduzido os 

valores dos serviços de horas máquinas cobrados da população; também comentou que o 

município dispõe de Plano Diretor e que os serviços públicos são efetuados sem consideração 

das normas e quando atua fiscalizando as obras recebe ofensas, citando a publicação em rede 

social procedida pelo servidor Jose de Almeida. Vereador Jose Danillo Locks solicitou ao setor 

viário serviços de manutenção do calçamento da Comunidade de Rio Mambuco; fez convite para 

o evento baile de formatura de curso de dança. Vereador Nilson Jose Formaio saudou a todos; 

parabenizou ao Executivo pelo empenho despendido na administração do município e falou com  
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relação a quantidade de efetivo que atuam na segurança pública municipal; comentou dos 

transtornos ocorridos com as fortes chuvas e que fez visita a Vila Cesário e a Avenida Iguaçu, na 

saída para Enéas Marques, para verificar o andamento das obras de tubulação. Vereador Alencar 

Jose Luchtenberg cumprimentou a todos; citou e agradeceu obras que está sendo executada de 

construção de área de refúgio no acesso da rodovia para a Comunidade de Barra Bonita; citou 

que estão sendo bem efetuados os serviços do programa de atendimento as propriedades e que 

em breve todos serão contemplados; parabenizou aos servidores do Legislativo pelos índices 

alcançados no quesito transparência, análise do Tribunal de Contas do Paraná, ficando na 

vigésima sexta posição das Câmaras do Paraná. Vereador Valdemir Boger justificou ausência na 

sessão anterior devido a sua condição de saúde; comentou ofício de esclarecimento sobre as 

obras de pavimentação asfáltica de Barra Bonita e solicitou ao Executivo a manutenção da via 

que se encontra bastante danificada; comentou que a comissão de serviços públicos fez visita nas 

obras da tubulação da lateral da Avenida Iguaçu e verificou-se que ainda falta detalhes para a  

sua conclusão; relatou de obras concluídas de manutenção de estradas e construção de pontes; 

disse de ofício que encaminhou ao setor de saúde sobre os detalhes da fila de espera por 

cirurgias; cumprimentou a todos os pais pela semana de comemoração do Dias dos Pais. O 

Presidente comentou elogiando a atuação da comissão de Serviços Públicos da Câmara sempre 

atuante na fiscalização dos serviços e obras, principalmente na questão da manutenção da 

pavimentação da estrada de Barra Bonita; citou dos comentários sobre as obras de tubulação que 

visam adequar para a execução dos passeios públicos até a sede da escola municipal e que ainda 

devem ser concluídas; comentou o resultado da partida de futebol da equipe Esperança na 

semifinal; desejou a todos um feliz Dia dos Pais pela data de comemoração no próximo 

domingo; falou de matéria importante sobre o teto de remuneração das agentes de saúde na pauta 

da próxima sessão. Nada mais havendo a deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a todos, 

convidou para a próxima sessão e 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 


