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ATA DA 34
a
. (TRIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  
 

Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (03/10/2022), 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 Ofício nº 277/2022 - A, do Executivo 

Municipal. O Presidente comunicou que o Projeto de Lei Orçamentário ficará a disposição para análise, 

na secretaria da Câmara, pelo prazo de cinco dias; seguindo a leitura dos Ofícios: nº 277/2022 - B; nº 

232/2022 e nº 233/2022, do Executivo Municipal, encaminhando Projetos de Leis. Leitura da 

Mensagem do Projeto de Lei nº 034/2022, do Executivo Municipal. Leitura dos Pareceres aos Projetos 

de Leis nº. 034/2022 e nº 031/2022, das Comissões Permanentes do Legislativo. Na Ordem do Dia: o 

Presidente colocou em votação o regime de urgência, urgentíssima, único turno de votação, ao Projeto 

de Lei nº 034/2022, do Executivo Municipal; regime de votação aprovado por unanimidade. Leitura do 

Projeto de Lei nº 034/2022: “Dispõe sobre Programa Municipal de Apoio e Incentivo ao 

Desenvolvimento Industrial e Empresarial – Programa Bom de Investir.” Em discussão: Vereador 

Ezequiel do Nascimento disse que desnecessário a apresentação para votação em regime de urgência, a 

matéria necessita de tempo para análise e manifestou voto contrário. Vereador Alencar Jose 

Luchtenberg manifestou voto favorável, citou que o projeto encontra respaldo no acórdão do Tribunal 

de Contas do Paraná. Seguindo manifestos favoráveis dos Vereadores Nilson Jose Formaio, Valdemir 

Boger e Jose Ivonei Boger. Em votação: aprovado pela maioria dos vereadores, obtendo um voto 

contrário do Vereador Ezequiel do Nascimento, único turno de votação. Leitura do Projeto de Lei nº 

031/2022, do Executivo Municipal: “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher - CMDR, a Conferência Municipal dos Direitos da Mulher e o Fundo Municipal dos Direitos da 

Mulher - FMDM no Município de Nova Esperança do Sudoeste/ PR e dá outras providências”.  Em 

discussão: sem manifestos. Em votação: aprovado por unanimidade de votos, primeiro turno de votação. 

Leitura da Indicação nº 015/2022, do Vereador Alencar Jose Luchtenberg, ao  Prefeito, da necessidade 
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de construção de uma passarela para pedestres e  ciclistas junto à ponte localizada sobre o Rio Barra 

Bonita. Em discussão: defendida pelo autor que justificou da necessidade da passarela para garantir a 

segurança dos pedestres, especialmente das crianças que fazem o trajeto diariamente. Após a maioria 

dos vereadores se manifestaram favoráveis e na votação foi aprovado por unanimidade. Leitura da 

Indicação nº 016/2022, autores Vereadores Adelir Badziak e Jose Ivonei Boger, ao Prefeito, para a 

instalação de academia ao ar livre na Comunidade Rio Varanda. Em discussão: foi defendida pelos 

autores e manifestos favoráveis  da maioria dos vereadores. Em votação: aprovada por unanimidade. 

Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador Valdemir Boger citou obras executadas, de 

iluminação pública e vestiário esportivo; comentou dos resultados do pleito eleitoral. Vereadora Adriana 

Pens Fagundes fez agradecimentos citando o resultado das eleições e afirmou que o município ficou 

bem representado; fez convite para o evento promovido pela comunidade evangélica “Encontro Rosa” 

com agenda de palestras, dia quatorze de outubro. Vereador Jose Ivonei Boger cumprimentou a todos; 

agradeceu a população que compareceu para votação de forma pacífica na escolha dos representantes 

que têm o compromisso com o desenvolvimento do Município. Vereador Nilson Jose Formaio também 

fez agradecimentos para a população que de forma democrática elegeram aos candidatos que 

representam o município e agora irá buscar junto aos eleitos a liberação dos recursos nos compromissos 

assumidos com a população; fez convite para todos prestigiarem a Equipe Esperança em partida pelo 

campeonato regional de Futsal. Vereador Adelir Badziak comentou sobre as eleições; manifestou votos 

de pesar, aos familiares, pelo falecimento de Adão Alérico. Vereador Ezequiel do Nascimento fez 

agradecimentos e comentários sobre o pleito eleitoral; citou a necessidade de engajamento dos políticos 

estaduais eleitos para a redução das filas de cirurgias eletivas no Município. Vereador Jose Danillo 

Locks parabenizou aos candidatos eleitos, a toda a população que compareceu à votação. Vereador 

Alencar Jose Luchtenberg fez agradecimentos para a população pela forma que fora recebido para 

apresentação das propostas dos candidatos e confiaram nos representantes propostos, agora deva cobrar 

aos eleitos para a solução das demandas da população. O Senhor Presidente também fez comentário dos 

resultados do pleito eleitoral, parabenizando aos eleitos representantes do município e que a população 

deva participar indicando as demandas nas suas localidades. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente agradeceu a todos 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 


