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ATA DA 7a. (SÉTIMA) SESSÃO, ORDINÁRIA, DO TERCEIRO ANO LEGISLATIVO DA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA 

ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos vinte dias de março de dois mil e vinte e três (20/03/2023), 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), 

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

Danillo Locks (PSD), Jose Ivonei Boger (PSD) e Valdemir Boger (PSD). Ausente o vereador 

Nilson Jose Formaio (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 ofício 134/2023, do Executivo Municipal. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 

04/2023, do Executivo Municipal. Leitura do Parecer das Comissões Legislativa ao Projeto de Lei 

05/2023 iniciativa do Executivo Municipal e em seguida efetuada a leitura do Projeto Substitutivo 

proposto pela Comissão Legislativa para correções da matéria. Na Ordem do Dia: Leitura do 

Substitutivo ao Projeto de Lei nº 05/2023, proposto pela Comissão Legislativa, que dispõe: “Altera 

a Lei Municipal nº 943, de 20 de fevereiro de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a 

efetuar serviços de máquinas e caminhões em propriedades particulares do Município, mediante 

prévio pagamento de taxa e dá outras providências”. Em discussão: Vereador Alencar ressaltou que 

fora necessário adequação nos incisos que se pretende alterar na Lei e que o Projeto visa inclusão de 

mais máquinas para que a população possa usufruir de mais serviços. Em votação, voto do 

Presidente, aprovado por unanimidade de votos, primeiro turno de votação. 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 manifesto favorável do Vereador 

Valdemir Boger. Em votação nominal, voto do Presidente, aprovado por todos os Vereadores 

presentes, segundo turno de votação. Na Tribuna Livre a presença de Paulo André Santos Luz 

representante do IDR-PR, que trouxe informações dos cuidados para evitar contaminação da gripe 

aviária que tem atingido países vizinhos; divulgou reunião sobre o tema, no dia trinta de março. Nas  
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Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador Alencar Jose Luchtenberg comentou sobre 

a viagem a Brasília e as expectativas de liberação de recursos ao Município. Vereadora Adriana 

Pens Fagundes fez agradecimentos aos servidores do setor viário municipal que vem trabalhando 

para as melhorias no setor; agradeceu ao Prefeito de Enéas Marques por conserto de ponte na divisa 

do Município; ressaltou da necessidade de prevenção da gripe aviaria. Vereador Adelir Badziak 

comentou obras realizadas nas Comunidades dos Quilômetros; disse da necessidade de limpeza dos 

terrenos baldios; comentou calendário de evento de campeonato de futebol. Vereador Ezequiel do 

Nascimento falou sobre propriedades que necessitam de instalação de energia elétrica, são 

residências construídas em áreas não regularizadas e que são atrativos pelos valores dos imóveis, 

mas que gera problemas sociais que devem ser resolvidos. Vereador Valdemir Boger solicitou 

serviços de melhorias nas estradas que fazem divisa com o Município de Francisco Beltrão e de 

Barra Bonita; relatou de populares que reclamaram a falta de medicamentos de uso continuo na 

farmácia Municipal. Vereador Andrey Herculano cumprimentou a todos; falou da importância de 

buscar aos representantes na Esfera Federal para os recursos disponibilizados ao Município; fez 

agradecimentos de serviços realizados pelo setor viário; solicitou a providências para o controle de 

natalidade dos cães, a população tem reclamado dos incômodos dos cães soltos nas ruas. O Senhor 

Presidente comentou assuntos da Sessão; reforçou dos cuidados para prevenção contra a dengue; 

comentou resultado de partida de futebol da Equipe Esperança. 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 


