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ATA DA 16
a
 (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

OITAVA LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (16/05/2022), 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, convidou para a invocação a Deus com a 

oração Inicial 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 Ofício nº 094/2022, do Executivo Municipal, que solicita a retirada do 

Projeto de Lei nº 008/2022, para alterações. Leitura dos Ofícios nº 096/2022, nº 098/2022, nº 

099/2022 e nº 100/2022, do Executivo Municipal, encaminhando projetos de leis para deliberação. 

Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 008/2022, reapresentado com alterações; leitura das 

Mensagens dos Projetos de Leis nº 012/2022 e 013/2022, todos do Executivo Municipal, 

encaminhado às Comissões Legislativas para Parecer. Leitura do Requerimento do Vereador 

Ezequiel do Nascimento, à Mesa Diretora, solicitando inclusão de seu nome na Emenda nº 01/2022. 

Leitura do Ofício nº 033/2022, da Mesa Diretora, resposta ao Requerimento do Vereador Ezequiel 

do Nascimento. Leitura do Comunicado, da Mesa Diretora, das condutas de manifestações em 

mídia eletrônica nos canais oficias da Câmara. Na Ordem do Dia: Leitura, na íntegra, do Projeto de 

Lei nº 06/2022, do Executivo Municipal com Emenda do Legislativo, que dispõe: “Revoga as Leis 

Municipais nº. 164, de 10 de dezembro de 1997 e a Lei nº. 959, de 03 de julho de 2018; Denomina 

o Ginásio de Esportes, e dá outras providências”. Em discussão: manifesto favoráveis de todos os 

vereadores, inclusive do Senhor Presidente, na forma regimental, de forma respeitosa e citando a 

capacidade de gestão e o grande líder que Norberto Goedert foi quando vereador que lutou pela 

emancipação deste Município e como prefeito por três mandatos. Em votação: aprovado por 

unanimidade, segundo turno de votação. Leitura, da Súmula, do Projeto de Lei nº 09/2022, do 

Executivo Municipal, que dispõe: “Autoriza o Executivo Municipal a proceder a Concessão de Uso  

de Bem Público para a Associação que especifica, e dá outras providências”. Em discussão: com  
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manifesto favorável de todos os Vereadores, inclusive o Presidente na forma regimental. Em 

votação: votação nominal, voto do Presidente, aprovado por unanimidade de votos, segundo turno 

de votação. O Presidente solicitou a Diretora que procedesse a leitura de um Convite de evento, 

promovido pela Igreja Pentecostal as Quatro Fases do Evangelho. Nas Explicações Pessoais dos 

Vereadores inscritos: Vereador Adelir Badziak cumprimentou a todos; ressaltou a importância de 

manutenção de uma ponte na divisa com o município de Francisco Beltrão e que já solicitou junto 

ao Prefeito a realização do serviço; também comentou o andamento das obras de calçamento para a 

comunidade de Novo Horizonte. Vereador Ezequiel do Nascimento cumprimentou a todos; fez 

críticas ao Comunicado emitido pela Mesa Diretora; disse que os Editais de Pregão para 

contratações de serviços de radiodifusão e assessoria de comunicação deveriam ser revogados 

devido ao comparativo com preços homologados em outros municípios. Vereador Valdemir Boger 

fez saudações a população presente; solicitou reparos nas estradas da Linha Rio Serrinho que está 

difícil trafegar com os veículos de transporte escolar. Vereador Nilson Jose Formaio saudou a 

todos; falou da importância de fazer doações para a campanha do agasalho promovido pelo ação 

social; parabenizou as associações que receberam equipamentos agrícolas, importante para o 

desenvolvimento das atividades no meio rural; respondeu ao Vereador Ezequiel sobre os editais de 

licitação dizendo que cada órgão tem suas peculiaridades, existindo os prazos para impugnação e 

recursos caso alguém entenda que está errado. O Presidente comentou sobre o comunicado efetuado 

pela Mesa da forma que devem ocorrer o debates em mídia social, visando fazer prevalecer o 

respeito a instituição e a todos os vereadores; sobre a licitação que encontram-se abertas para 

fornecimento de serviços ao Legislativo em relação aos valores os editais consideram o valor 

máximo, sendo por meio de pregão, presencial e eletrônico, haverá disputa entre os fornecedores 

possibilitando contratação pelo menor preço, sendo que preside a Câmara pautado nos princípios da 

ética; agradeceu a presença dos membros da associação de produtores na sessão; manifestou 

respeito e solidariedade aos familiares do Ex-Prefeito Norberto Goedert, dizendo se tratar de justa 

homenagem; registrou a presença do Vereador João Vitor, da Câmara de Santa Isabel do Oeste. 

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 


