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ATA DA 27
a
 (VIGÉSIMA SETIMA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

OITAVA LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois (15/08/2022), 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), Jose Danillo Locks 

(PSD), Jose Ivonei Boger (PSD), Nilson Jose Formaio (PSD) e Valdemir Boger (PSD). Ausente o 

Vereador Ezequiel do Nascimento (PODE). 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 todos os 

vereadores. Leitura dos Ofícios nº 175/2022 e nº 183/2022, do Executivo Municipal. Leitura do 

Ofício nº 75/2022, da Acamsop. Leitura do Ofício nº 207/2022, do Ministério Público. Leitura do 

convite do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da divulgação de palestra. 

Leitura das Mensagens dos Projetos de Leis nº 025/2022 e 026/2022, do Executivo Municipal, 

encaminhado para parecer das comissões do Legislativo. Leitura do Parecer ao Projeto de Lei nº 

024/2022, da Comissão Permanente do Legislativo. Na Ordem do Dia: o Presidente colocou em 

votação o regime de urgência, único turno de votação do Projeto de Lei nº 024/2022, do Executivo 

Municipal; regime de votação aprovado por todos os vereadores presentes. Efetuada a leitura da 

matéria que: “Dispõe sobre o pagamento do piso de vencimento dos Agentes Comunitários de 

Saúde - ACS e de Agente de Combate às Endemias - ACE, na forma que determina os §§ 7º, 8º, 9º, 

10 e 11 do art. 198, da Constituição Federal”. Em discussão: manifestos favoráveis de todos os 

vereadores, inclusive do Presidente na forma regimental, que também fez o registro da presença da 

Secretaria Municipal de Saúde e dos Agentes Municipais de Saúde no plenário, reconhecendo a 

importância da valorização do trabalho destes profissionais. Em votação nominal, voto do 

presidente, aprovado por unanimidade, único turno de votação. Leitura da Indicação nº 09/2022, do 

Vereador Valdemir Boger, ao Executivo Municipal, da necessidade de implantação de novos 

loteamentos com a finalidade de construção de habitação de interesse social (casas populares).  Em 

discussão: defendida pelo vereador autor e manifestos favoráveis de todos os demais vereadores. 

Em votação, aprovada por unanimidade. Leitura da Indicação nº 10/2022, autoria do Vereador Jose  



 

ATA Nº. 1264/2022                                     LIVRO Nº. 23                                       FOLHA 142 

Ivonei Boger, ao Executivo Municipal, de auxílio transporte aos estudantes universitários residentes 

no Município. Em discussão: Vereador Jose Ivonei Boger justificou que se trata de solicitação dos 

estudantes que necessitam deslocamento em busca de graduação em outros municípios da região e 

os custos são elevados, também considerando que se trata de incentivos para a formação de novos 

profissionais. Após, todos os demais vereadores manifestaram apoio a Indicação e na votação foi 

aprovada por unanimidade. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador Jose 

Ivonei Boger citou serviços realizados pela administração municipal, da manutenção da iluminação 

pública da comunidade de Rio Gavião e serviços do setor viário; parabenizou a todos os pais;  

comentou o desempenho da equipe do Esperança que disputará as finais do campeonato. Vereador 

Nilson Jose Formaio cumprimentou a todos; comentou sobre diversas modalidades esportivas com 

campeonatos em andamento; citou obras de tubulação concluídas; solicitou serviços de manutenção 

das estradas das comunidades de KM 40 até Km 45; comentou da importância das indicações 

dizendo de área de lazer construída. Vereador Jose Danillo Locks parabenizou a todos os pais; 

elogiou o trabalho de locução dos narradores dos jogos da equipe Esperança; comentou da entrega 

de uniformes aos alunos da rede municipal de ensino e parabenizou a administração pela iniciativa. 

Vereador Valdemir Boger indicou a necessidade de melhorias no Estádio Mascarello; comentou da 

distribuição dos uniformes escolares; citou realização de obras pelo setor viário e de espaço de 

lazer, afirmando a importância das indicações dos vereadores. Vereador Alencar Jose Luchtenberg 

fez cumprimentos afirmando quanto é importante a população estar presente no plenário; comentou 

sobre entrega de tênis aos alunos e posteriormente os demais itens de uniforme; reforçou convite de 

evento lido no expediente. Vereador Adelir Badziak fez elogios: ao Senhor Paulo Mendes pelos 

cuidados na manutenção do estádio de futebol e ao departamento de urbanismo por serviços 

executados; comentou da falta de iluminação pública no Loteamento Jardim Floresta. O Presidente 

comentou assuntos relevantes da sessão, em especial discorreu da importância das indicações dos 

vereadores que estão sendo atendidas pela Administração; comentou incentivando equipes 

esportivas do município; falou de recursos liberados para obra de pista de caminhada. Nada mais 

havendo a deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a todos, convidou para a próxima sessão e 

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 


