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ATA DA 21
a
 (VIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA OITAVA LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois (20/06/2022), 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: 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). 

Ausente o Vereador Adelir Badziak. 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 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 unanimidade. Leitura 

do Parecer ao Projeto de Lei nº 018/2022, das Comissões Permanentes do Legislativo Municipal. 

Leitura do Ato Normativo nº 01/2022, da Comissão Orçamentária, fixando o prazo para 

apresentação de Emendas ao Projeto de Lei Nº 10/2022. Na Ordem do Dia: Leitura, na íntegra, do 

Projeto de Lei nº 018/2022, do Executivo Municipal, que dispõe: “Transforma em área urbana a 

Chácara N° 07-A-2, da GLEBA N°. 24- FB, em Lote Urbano N° 07-A-2, do patrimônio da cidade 

de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, e dá outras providências”. Em discussão: com manifestos 

favoráveis dos Vereadores: José Ivonei Boger, Alencar José Luchtenberg e Nilson Jose Formaio 

que citaram os benefícios em transformar essas chácaras em lote para desenvolvimento do 

perímetro urbano do município. Em votação: votação nominal, com o voto do Presidente, aprovado 

por unanimidade de votos, primeiro turno de votação. Leitura, da Súmula, do Projeto de Lei nº 

017/2022, do Executivo Municipal, que dispõe: “Instituí o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural - CMDR, e dá outras providências”. Em discussão: manifestaram-se 

favoráveis os Vereadores: Alencar José Luchetenberg e Valdemir Boger. Em votação: aprovado por 

unanimidade de votos, segundo turno de votação. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores 

inscritos: Vereadora Adriana Pens Fagundes, fez agradecimentos; citou emendas parlamentares 

disponibilizadas ao Município. Vereador Ezequiel do Nascimento citou a Nota de Repudio feita 

pelo Vereador Nilson José Formaio, na sessão anterior, de caso policial, afirmando que o mesmo foi 

inconsequente ao apresentá-la, usando palavras de baixo calão, disse que o vereador usou de  
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inverdades na tentativa de prejudicá-lo perante toda a corporação e prosseguiu dizendo que 

mediante a essas atitudes não é à toa que essa legislatura está sendo considerada a pior da história 

do Município. Vereador José Ivonei Boger, justificou sua ausência na última sessão por motivo de 

saúde; convidou os doadores de sangue do Município para participar de uma palestra no dia vinte e 

um de junho, nas dependências da Câmara Municipal; fez solicitação de Serviços ao Setor Viário. 

Vereador Valdemir Boger, cumprimentou aos presentes na Sessão; fez agradecimentos aos que 

colaboraram para a realização da Festa da Paróquia; convidou a todos para participar do evento 

esportivo no final de semana; citou emendas parlamentares disponibilizadas ao Município. 

Vereador Nilson José Formaio fez agradecimentos e convite para evento escolar; em resposta ao 

Vereador Ezequiel, falou que deveria se trabalhar mais em busca de recursos e fazer menos “live”; 

com relação em ser a pior legislatura sugeriu uma pesquisa popular. Vereador José Danillo Locks 

fez agradecimentos e parabenizou aos organizadores da festa realizada na Paróquia. Vereador 

Alencar José Luchetenberg fez um pedido verbal para que seja efetuada a troca das lâmpadas 

queimadas na iluminação pública da Comunidade de Barra Bonita. O Senhor Presidente solicitou 

uma atenção especial do Executivo aos pedidos verbais dos Vereadores que são solicitações da 

população; fez agradecimentos e convite para eventos que se realizarão no Município; disse que 

cada Vereador deve se responsabilizar pelos seus atos dentro e fora da Câmara; com relação à 

Legislatura atual, percebe que os Vereadores se esforçam para fazer um bom trabalho e que tem sua 

admiração. Nada mais havendo a deliberar, 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.  

 

Andrey Herculano                                                                                                          Valdemir Boger  
Presidente                                                                                                                         Primeiro-Secretário 


