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ATA DA 38
a
. (TRIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  
 

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (31/10/2022), 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 

da Mensagem do Projeto de Lei nº 030/2022, do Executivo Municipal. Leitura do Parecer ao 

Projeto de Lei nº 038/2022, das Comissões Permanentes do Legislativo. Na Ordem do Dia: o 

Presidente colocou em votação sobre a leitura da matéria na sua totalidade; por unanimidade os 

Vereadores dispensaram a leitura do inteiro teor do Projeto de Lei nº 038/2022, do Executivo 

Municipal, que dispõe: “Autoriza o Executivo Municipal a conceder imóveis que especifica em 

forma de Concessão de Direito Real de Uso e da outras providências”. Em discussão: manifesto 

favoráveis às concessões: terreno com barracão industrial e terreno vago, dos vereadores: Alencar 

Jose Luchtenberg, Nilson Jose Formaio, Jose Ivonei Boger, Valdemir Boger e do Presidente Andrey 

Herculano, na forma regimental. Em votação nominal, voto do presidente, aprovado por 

unanimidade, primeiro turno de votação. Leitura do Projeto de Lei nº 035/2022, do Executivo 

Municipal, que dispõe: “Institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS no âmbito do 

Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, e dá outras providências”.  Em discussão: 

manifestaram-se os vereadores: Jose Ivonei Boger e Nilson Jose Formaio. Em votação nominal, 

voto do presidente, aprovado por unanimidade, segundo turno de votação. Nas Explicações Pessoais 

dos Vereadores inscritos: pronunciamento do Vereador Ezequiel do Nascimento que descreveu que 

protocolou ofício de pedido de informações, ao Executivo Municipal, sobre gastos com serviços de 

terraplenagem do terreno para instalação de empresa e até o momento não obteve resposta; 

comentou a ocorrência de movimentos populares, nesta data, com o fechamento de rodovias,   
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motivado pelo descontentamento com o resultado da eleição federal. Vereador Nilson Jose Formaio 

comentou da participação na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

relatou que o segundo turno do pleito eleitoral transcorreu com tranquilidade no Município. 

Vereador Alencar Jose Luchtenberg comentou a forma democrática da realização das eleições, no 

domingo; fez agradecimentos por serviços realizados na rede de água em Barra Bonita; solicitou 

envio de votos de Pesar aos familiares do Senhor João Blasius, falecido no último sábado. O Senhor 

Presidente comentou o resultado das eleições desejando um bom mandato ao presidente eleito; citou 

dos prejuízos com a ocorrência de fortes chuvas no município resultando em muito trabalho para o 

setor viário que tem procurado atender com agilidade os problemas. Nada mais havendo a tratar, o 

Senhor Presidente fez convite para todos acompanharem 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 


