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ATA DA 15
a
 (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

OITAVA LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (09/05/2022), 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 e deu início 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. 

Leitura do Requerimento Nº 01/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, requerendo a 

prorrogação do prazo para parecer ao Projeto de Lei nº 08/2022, do Executivo Municipal. Leitura 

dos Pareceres aos Projetos de Leis nº 006/2022 e nº 009/2022, do Executivo Municipal, das 

Comissões Permanentes do Legislativo. Na Ordem do Dia: Leitura, na íntegra,  do Projeto de Lei nº 

06/2022, do Executivo Municipal, que dispõe: Revoga as Leis Municipais 164/1997 e 959/2018; 

Denomina o Ginásio de Esportes, e dá outras providências. Logo após a leitura do Projeto o 

Presidente comunicou que a matéria recebeu proposta de Emenda, sugerida pela maioria dos 

vereadores. Em discussão: Sem manifesto; Em votação: aprovado por todos os vereadores, em 

primeiro turno de votação. Leitura da Emenda Nº 01/2022, do Legislativo Municipal, ao Projeto de 

Lei 06/2022, do Executivo Municipal. Em discussão: Manifestaram se favoráveis todos os 

vereadores falando da importância em homenagear o Ex-Prefeito Norberto usando seu nome para a 

conservação da história do Município. O Vereador Ezequiel do Nascimento questionou e 

manifestou repúdio pelo fato de não constar o seu nome como autor da Emenda, que sempre foi 

favorável a denominação. O Senhor Presidente se manifestou, na forma regimental, esclareceu que 

a autoria de Emendas é de quem tenha solicitado, sendo que somente ouve a manifestação formal 

dos vereadores que assinaram a Emenda; e, prosseguiu dizendo se tratar de uma justa homenagem. 

Em votação: aprovado por todos os vereadores, em único turno de votação. Leitura, na íntegra, do 

Projeto de Lei nº 09/2022, do Executivo Municipal, que dispõe: Autoriza o Executivo Municipal a 
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proceder a Concessão de Uso de Bem Público para a Associação que especifica, e dá outras 

providências. Em discussão: com manifesto favorável de todos os Vereadores, inclusive o 

Presidente, na forma regimental; elogiando, citando a importância de ter no Município uma 

Associação tão bem organizada devendo ser seguida como exemplo pelas demais; a organização 

das associações possibilita o recebimento dos recursos da Municipalidade. Em votação: o 

Presidente procedeu a chamada nominal dos Vereadores, com o voto do Presidente o Projeto foi 

aprovado por unanimidade, primeiro turno de votação. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores 

inscritos: Vereador Ezequiel do Nascimento solicitou licença e se ausentou do Plenário.  Vereador 

Valdemir Boger, falou de seu empenho para deixar seu nome registrado no município como alguém 

que lutou por melhorias para a população; falou do esporte e parabenizou atletas pelo bom 

desempenho apresentado. Vereador José Danillo Locks, parabenizou todas as mães pelo seu dia; 

solicitou a Associação os devidos cuidados com os Bens concedidos pelo Município. Vereador 

Nilson Jose Formaio, justificou sua ausência na última Sessão; falou da Assembléia realizada pela 

Associação do Cabeceira do Lontra para prestação de contas. Parabenizou a equipe de futebol 

Esperança pelo bom desempenho no campeonato e citou a importância dos incentivos ao esporte, 

não somente para os adultos como também para as crianças. Vereador José Ivonei Boger, 

parabenizou a todas as mães; agradeceu aos que participaram do Jantar de Dia das Mães promovido 

pelo Cursilho; solicitou serviços, ao setor viário, de manutenção nas estradas do Braço Esquerdo 

que estão bem danificadas devido às fortes chuvas. Vereador Alencar José Luchtenberg, justificou 

sua ausência na última Sessão em razão de viajem à Capital do Estado, para o recebimento de 

emendas importantes em prol do Município. O Senhor Presidente fez agradecimentos, em nome da 

Diretoria da Associação Cordilheira do Lontra, presente na sessão, pelos bens em concessão; 

elogiou a Associação Lontrense do Cabeceira do Lontra pelo trabalho e  transparência em suas 

prestações de contas; comentou prováveis liberações de recursos ao município. Nada mais havendo 

a deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a 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:   

 
Andrey Herculano                                                                                                    Valdemir Boger  
Presidente                                                                                                                 Primeiro-Secretário 


