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ATA DA 25a (VIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
DA OITAVA LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA
DE VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.
Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois (01/08/2022), 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) e Nilson
Jose Formaio (PSD), Ausente o Vereador Valdemir Boger (PSD). A Sessão teve início no
horário regimental, presidida pelo Vereador Andrey Herculano que cumprimentou a todos e
desejou um bom retorno aos trabalhos no segundo período legislativo, solicitou a todos para
fazerem um minuto de silêncio em respeito e memória do falecimento do Senhor Miguel Baroni
Dal Pra, vizinho da sede do Legislativo e pai de servidor municipal. Após, 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 nº 168/2022, do
Executivo Municipal. Leitura da resposta ao Ofício 010/2022, da Comissão de Serviços Públicos
da Câmara Municipal. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 023/2022, do Executivo
Municipal. Leitura do Parecer ao Projeto de Lei nº 023/2022, das Comissões Permanentes do
Legislativo Municipal. Na Ordem do Dia: leitura, na íntegra, do Projeto de Lei nº 023/2022, do
Executivo Municipal, que dispõe: “Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de
Crédito Adicional Especial e Suplementar no Orçamento geral do Município de Nova Esperança
do Sudoeste para o Exercício Financeiro de 2022 e da outras providências”. Em discussão:
manifestaram-se favoráveis os Vereadores Alencar Jose Luchtenberg, José Ivonei Boger e
Nilson José Formaio, descrevendo quão importantes são para os departamentos municipais essa
alteração dos instrumentos orçamentários. Em votação: aprovado por todos os Vereadores
presentes, em primeiro turno de votação. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos:
Vereadora Adriana Pens Fagundes fez um pedido verbal para que seja efetuada a manutenção do
parquinho da Comunidade do Km 38; fez agradecimentos e parabenizou todos os envolvidos na
realização do evento Primeiro Arraia Municipal. Vereador José Ivonei Boger, enalteceu a
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indicação feita pelo Vereador Adelir Badzak referente aos pontos de ônibus que estão sendo
instalados no Município; agradeceu a todos que participaram da Festa do Colono e dos
Motoristas de Rio Gavião; parabenizou o time do Esperança pelo bom desempenho no
Campeonato Regional; fez agradecimentos de serviços prestados pela Administração. Vereador
Ezequiel do Nascimento citou a resposta ao Ofício 10/2022 e considerou não sendo satisfatória e
cobrou do Executivo Municipal uma resposta com processo na integra; disse que como membro
da Comissão de Serviços Públicos vai fiscalizar, pois é importante que se faça um bom trabalho
nas obras para não ter problemas posteriormente. Vereador Nilson José Formaio falou da
inauguração do espaço para a feira de produtores na Praça Municipal, o local fixo possibilitará a
melhor exposição e comercialização dos produtos; fez agradecimentos e solicitou serviços nas
Estradas do Km 40. Vereador Alencar José Luchtenberg desejou um bom retorno após recesso a
todos os Vereadores; comentou da previsão de recebimento de projeto de lei que visa
regulamentar os vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combates as
Endemias; parabenizou aos envolvidos nos Eventos Municipais. Vereador Jose Danillo Locks
agradeceu serviços realizados pelo setor viário; fez um pedido verbal ao Administrativo
Municipal de necessidade de manutenção nas estradas de André Viana e Linha Fontes, que se
encontram bastantes danificadas. O Senhor Presidente também comentou que aguarda o
recebimento do projeto que irá tratar da regulamentação dos vencimentos dos Agentes
Comunitários de Saúde e caso seja de interesse dos mesmos poderão retirar cópias na secretária
da Câmara; parabenizou aos envolvidos na realização dos diversos eventos realizados no
Município; desejou bom trabalho no segundo período legislativo. 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
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