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ATA DA 35
a
. (TRIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  
 

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (10/10/2022), 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 

dos Ofícios: nº 238/2022 e nº 239/2022, do Executivo Municipal, encaminhando Projetos de Leis. 

Leitura das Mensagens dos Projetos de Leis nº 032/2022 e 033/2022 do Executivo Municipal. 

Leitura do Ato Normativo nº 02/2022, das Comissões Permanentes, ao Projeto de Lei nº. 030/2022, 

do Executivo Municipal. Leitura do Parecer a Emenda nº. 03/2022 das Comissões Permanentes do 

Legislativo. Na Ordem do Dia: leitura da Súmula 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: Vereador Alencar Jose 

Luchtenberg manifestou-se favorável a alienação citando as condições dos bens e que a alienação 

gera recursos para aquisição de outros bens. Em votação nominal,  voto do Presidente, aprovado por 

unanimidade dos Vereadores, em primeiro turno de votação.  Leitura na integra da Emenda nº 

003/2022, do Vereador Ezequiel do Nascimento, ao Projeto de Lei 29/2022 do Executivo 

Municipal. Em discutição: defendida pelo Vereador Ezequiel do Nascimento defendeu a supressão 

do veículo Corolla da alienação considerando um veículo de excelente estado para uso. Seguindo 

com manifestos do Vereador Nilson Jose Formaio descrevendo das condições do veículo  Corolla 

como já bastante rodado, os altos custos de manutenção, manifestou-se contrário a Emenda. Em 

votação nominal, com o voto do Presidente, a Emenda foi reprovada por oito votos, sendo um voto 

favorável do Vereador Ezequiel do Nascimento, em único turno de votação. Leitura da Súmula 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  
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Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM no Município de Nova Esperança do Sudoeste/ 

PR. e dá outras providências”.  Em discussão: manifesto favorável do Vereador Jose Ivonei Boger. 

Em votação: aprovado por unanimidade de votos, segundo turno de votação. Na Tribuna Livre: 

presença do Senhor Isaias Neckel fez agradecimentos de implementos disponibilizados em prol da 

Associação de Produtores da Sede do Município; agradeceu e fez sugestões para  os setores da 

Saúde e Educação  Municipal. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador 

Ezequiel do Nascimento, falou da falta de efetivos da polícia militar no Município, onde a 

população fica desguarnecida. Vereador Nilson José Formaio, fez agradecimentos ao Executivo por 

manutenção realizada no parquinho infantil da Comunidade Km 38; citou eventos esportivos 

realizados; disse do empenho do Executivo em trazer efetivos da policia para o Município. 

Vereador Valdemir Boger fez convite para evento em comemoração ao Dia das Crianças, no 

pavilhão Paroquial; solicitou atenção dos motoristas e pedestres no trajeto até o santuário de Nossa 

Senhora Aparecida em Santa Izabel do Oeste, devido às estradas não possuírem acostamentos. 

Vereadora Adriana Pens Fagundes fez agradecimento pela manutenção realizada no parquinho do 

Km 38; fez convite às mulheres para participarem da Campanha Outubro Rosa, a ser realizada de 

01 a 26 de outubro; fez pedido verbal de manutenção em estradas do interior do Município. 

Vereador Alencar José Luchtenberg fez um relato da Campanha do Outubro Rosa na Comunidade 

de Barra Bonita, disse que a prevenção e o melhor caminho e parabenizou o empenho da Equipe da 

Saúde pelo excelente trabalho realizado.  O Senhor Presidente também parabenizou ao Executivo e 

reforçou convite para o evento do Dia das Crianças; citou eventos esportivos e parabenizou o bom 

desempenho da Equipe Esperança no Campeonato Regional; agradeceu serviços realizados; 

convidou a população a participarem das próximas Sessões com matérias importantes a ser 

deliberadas. 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 


