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ATA DA 33
a
. (TRIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  
 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (26/09/2022), 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 unanimidade. Leitura 

do Oficio nº 95/2022, da Acamsop. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 031/2022 do 

Executivo Municipal, encaminhado para parecer das comissões do Legislativo. Leitura do Parecer 

ao Projeto de Lei nº. 029/2022, das Comissões Permanentes. Na Ordem do Dia: leitura do Projeto 

de Lei nº 029/2022, do Executivo Municipal, que dispõe: “Autoriza a alienação de bens móveis do 

patrimônio do Município de Nova Esperança do Sudoeste - Paraná e dá outras providências.” Em 

discussão: manifestaram-se os vereadores: Alencar Jose Luchtenberg, Nilson Jose Formaio, Jose 

Ivonei Boger, Jose Danillo Locks, todos favoráveis, descrevendo das condições dos veículos. 

Vereador Ezequiel do Nascimento questionou a venda do veículo Corolla e de caminhão que ainda 

se encontram em bom estado e podem servir para uso na administração. O Presidente se manifestou, 

conforme determina o regimento interno, dizendo que realmente o veículo Corolla pode ser usado 

em pequenas viagens, tratando-se de um veículo seminovo. Vereador Ezequiel pediu Vistas ao 

Projeto. O Presidente colocou em votação o pedido de vistas: o Vereador Nilson Formaio disse que 

a matéria tramita em dois turnos de votação o que não justificaria a necessidade de pedido de vistas. 

O Pedido de Vistas foi aprovado pela maioria, sendo contra o Vereador Nilson Jose Formaio. 

Leitura da Indicação nº. 014/2022, autoria do Vereador Jose Ivonei Boger, da necessidade de 

construção de um banheiro em anexo à quadra de esportes e o isolamento da quadra em alvenaria, 

da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE do Município. Em discussão: manifestos 

de todos os vereadores. Em votação: aprovada por unanimidade. Na Tribuna Livre: presença do 

Senhor Ambrozio Laurindo Cachoeira que fez a divulgação de evento cultural de festival musical.  



 

ATA Nº. 1270/2022                                  LIVRO Nº. 23                                          FOLHA 155 

Excepcionalmente, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao aluno da APAE Altair da Costa 

como forma de homenageá-lo pelo seu aniversário. Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: 

Vereador Jose Ivonei Boger fez solicitação ao Executivo para providências referente a coleta de lixo 

na Zona Rural do Município, descreveu que frequentemente se depara com acúmulo de lixos nas 

laterais das estradas e sugeriu que sejam afixadas placas para orientação do descarte correto; 

parabenizou aos organizadores do jantar promovido pela Escola APAE. Vereador Jose Danillo 

Locks solicitou seja enviado votos de Pesar aos familiares pelo falecimento de Claudinei Bonin, 

ocorrido no dia 24 de setembro; fez apelo de conscientização à população pela prática constante de 

abandono de animais na rodovia. Vereador Alencar Jose Luchtenberg saudou a todos, fez 

agradecimentos de serviços realizados na Comunidade de Barra Bonita; comentou dos números 

apresentados da aplicação dos recursos do Legislativo na audiência pública; desejou que o domingo 

das eleições transcorra tudo na normalidade. Vereador Nilson Jose Formaio saudou a todos; 

justificou ausência em sessão anterior e afirmou que não fez solicitação de diárias na viagem; 

elogiou a organização do jantar da APAE; fez agradecimento por serviços executados pelo setor 

viário dizendo que o setor está com dificuldades de atendimento das demandas de serviços devido 

às chuvas; desejou que o domingo de eleições seja pautado no respeito entre todos e de forma 

tranquila. Vereador Valdemir Boger fez indicação verbal de necessidade de instalação de lâmpadas 

de iluminação pública no Loteamento Jardim das Flores; desejou que a população faça boas 

escolhas no pleito eleitoral de domingo. Vereador Ezequiel do Nascimento fez cumprimentos; disse 

que o Prefeito usou o programa informativo da prefeitura na rádio para falar mal na tentativa de 

denegrir aos vereadores, que o respeito deva prevalecer tratando-se de poderes independentes e 

harmônicos. O Senhor Presidente parabenizou a organização do jantar promovido pela escola 

APAE; pediu ao Executivo o atendimento das indicações que são solicitadas pelos munícipes; 

lamentou a forma de posicionamento do Prefeito durante entrevista em programa de rádio em que 

fez uma generalização  desrespeitosa aos Vereadores e ao Poder Legislativo que contempla diversos 

partidos. Nada mais havendo a tratar, 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 


