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ATA DA 3
a
. (TERCEIRA) SESSÃO, ORDINÁRIA, DO TERCEIRO ANO LEGISLATIVO 

DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE VEREADORES DE 

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  
 

Aos treze dias de fevereiro de dois mil e vinte e três (13/02/2023), 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 Sessão 

Ordinária, estando presentes os Vereadores: Adelir Badziak (MDB), Adriana Pens Fagundes (PSD), 

Alencar Jose Luchtenberg (PSD), Andrey Herculano (PSD), Ezequiel do Nascimento (PODE), Jose 

Ivonei Boger (PSD), José Danillo Locks (PSD), Nilson Jose Formaio (PSD) e Valdemir Boger 

(PSD). A Sessão teve início no horário regimental, presidida pelo Vereador Jose Ivonei Boger, 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 presentes. Leitura do Decreto N° 

01/2023, do Legislativo Municipal. Na Ordem do Dia: Leitura do Projeto de Lei nº 047/2022, do 

Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a alteração do nome da Escola Visconde de Mauá”. Em 

discussão: com manifesto de todos os Vereadores; o Presidente também se manifestou na devida 

forma regimental. Em votação aprovado por unanimidade de votos, segundo turno de votação. Na 

Tribuna Livre: presença do Senhor Grégori Salvador, que fez homenagem, “in memoriam”, de sua 

avó a professora Marlene Aguiar de Souza e agradeceu pelo reconhecimento do seu trabalho e a 

denominação da Escola. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador Ezequiel do 

Nascimento cumprimentou a todos; fez críticas da forma do uso do programa de rádio oficial do 

Município, que o mesmo deva ser usado de forma informativa; com relação ao mutirão 

oftalmológico disse que precisa-se ter mais cuidado quando se trata de saúde, já que as informações 

são que o médico que atendeu no mutirão não tem especialidade. Vereador Valdemir Boger fez 

agradecimentos por serviços realizados pelo Setor Rodoviário; parabenizou os envolvidos no jantar 

do esporte; disse que os Vereadores devem defender os direitos do povo. Vereador Alencar Jose 

Luchtenberg fez pedido verbal de solução e trabalho de conscientização para que população separe 

o lixo corretamente e que seja iniciada a coleta nas Comunidades do interior. Vereador Nilson José 

Formaio fez agradecimentos por Emendas Parlamentares disponibilizadas em favor das Escolas 

Estaduais do Município; citou assinatura de termo para que o Município seja sede dos jogos 

escolares. Vereador Adelir Badziak fez agradecimento por emendas parlamentares disponibilizadas  
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para compra de computadores em prol das Escolas Estaduais do Município; fez agradecimento a 

Administração pelo trabalho de iluminação pública realizado nas Comunidades do Interior. 

Vereador Andrey Herculano fez agradecimentos aos envolvidos no jantar do esporte; lembrou a 

necessidade de confecção do letreiro com a nova denominação da Escola e também do Ginásio de 

Esportes Municipal; desejou votos de pesar a família Bonin pelo falecimento de Senhor Antônio 

Bonin. Vereador José Danillo Locks, fez agradecimentos ao Setor Viário; solicitou Moção de Pesar 

a Família do Senhor Antônio Bonin, pelo seu falecimento ocorrido no último domingo. O Senhor 

Presidente fez breve pronunciamento comentando assuntos abordados durante a Sessão; solicitou ao 

Executivo uma atenção especial com relação aos pedidos feitos pelos Vereadores, por serem 

pedidos da população; sobre o mutirão de Oftalmologia entende como uma forma de tirar as 

pessoas da fila de espera; convidou a todos para participar da próxima Sessão transferida para 

quarta-feira devida ao recesso de Carnaval; Sessão que após foi sustada pela falta de matéria para 

deliberação (Decreto 02, de 15 de fevereiro de 2023). Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente declarou encerrada a Sessão. Plenário Vereador José Luchtemberg, Câmara Municipal 

de Vereadores de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná. Após aprovada, segue assinada.  

 

Jose Ivonei Boger                                                                                                      Adelir Badziak 

Presidente                                                                                                                   Primeiro-Secretário 


