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ATA DA 6
a
. (SEXTA) SESSÃO, ORDINÁRIA, DO TERCEIRO ANO LEGISLATIVO DA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA 

ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos treze de março de dois mil e vinte e três (13/03/2023), 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), 

Andrey Herculano (PSD), Ezequiel do Nascimento (PODE), José Danillo Locks (PSD), Nilson Jose 

Formaio (PSD) e Valdemir Boger (PSD). Ausente os vereadores Alencar Jose Luchtenberg (PSD) e 

o Presidente Jose Ivonei Boger (PSD) que viajaram a Brasília, juntamente com o Prefeito, para 

cumprir agenda de interesse do Município. A Sessão teve início no horário regimental, presidida 

pelo Vereador Nilson Jose Formaio, Vice-Presidente no Exercício da Presidência, 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 da Mensagem do 

Projeto de Lei nº 05/2023, do Executivo Municipal. Leitura do Parecer das Comissões Legislativa 

ao Projeto de Lei 03/2023. Na Ordem do Dia: Leitura do Projeto de Lei nº 03/2023, do Executivo 

Municipal, “Transforma em área urbana o Lote Rural Nº 92-E-1 (noventa e dois, E, um), da Gleba 

Nº 24-FB, matrícula nº 20.197, em Lote Urbano Nº 10 (dez) da Quadra 04 (quatro), e dá outras 

providências.” Em discussão: com manifestos favoráveis dos vereadores Andrey Herculano, Jose 

Danillo Locks e Valdemir Boger comentaram a matéria dizendo ser importante para a ampliação do 

perímetro urbano e que existe uma grande demanda por imóveis residenciais, sendo necessária a 

implementação constante de loteamentos. O Presidente também comentou a matéria, conforme 

norma regimental. Em votação nominal, voto do Presidente, aprovado por unanimidade de votos, 

primeiro turno de votação. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereadora Adriana 

Pens Fagundes parabenizou aos responsáveis pela organização e as palestrantes do evento em 

comemoração ao Dia da Mulher; fez convite para evento da Semana do Consumidor, projeto 

realizado por diversas entidades para informação dos direitos do consumidor. Vereador Ezequiel do 

Nascimento fez esclarecimentos quanto ao atendimento de ONG e que, mesmo que não tenha 

irregularidades quanto a especialidade do profissional, disse ser irregular a comercialização dos 

óculos no espaço público. Vereador Valdemir Boger cobrou que seja realizada a manutenção da  
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pavimentação da estrada da Linha São Luiz; solicitou seja efetuado a coleta das embalagens de 

agrotóxicos; comentou resultado da partida de futebol da equipe Esperança. Vereador Jose Danillo 

Locks disse da necessidade de manutenção das estradas de pavimentação poliédrica que na sua 

maioria encontram-se bastante esburacadas; fez convite para evento de festival musical Festibar. O 

Senhor Presidente comentou da viagem dos vereadores e o prefeito desejando êxito na busca dos 

recursos ao município; manifestou apoio aos assuntos e cobranças levantados na sessão de obras 

necessárias para melhorias de estradas rurais; comentou da estreia da equipe Esperança no 

campeonato regional e lamentou a contusão de atleta titular. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente agradeceu a presença de todos, convidou para 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.  

 

Jose Ivonei Boger                                                                                                      Adelir Badziak  

Presidente                                                                                                                Primeiro-Secretário 


