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ATA DA 28a (VIGÉSIMA OITAVA) 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 e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois (22/08/2022), 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), 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 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 dos Ofícios nº 187/2022 e nº
189/2022, do Executivo Municipal. Leitura do convite do Departamento Municipal de Saúde.
Leitura das Mensagens dos Projetos de Leis nº 027/2022 e 028/2022, do Executivo Municipal,
encaminhado para parecer das comissões do Legislativo. Leitura do Parecer ao Projeto de Lei
nº 025/2022 e 026/2022, da Comissão Permanente do Legislativo. Na Ordem do Dia: leitura
do Projeto de Lei nº 025/2022, do Executivo Municipal, que dispõe: “Autoriza o executivo
Municipal a efetuar abertura de Crédito Adiciona e Suplementar no Orçamento geral do
Município de Nova Esperança do Sudoeste para o Exercício Financeiro de 2022 e dá outras
providências”. Em discussão: com manifesto do Vereador Alencar José Luchtenberg, citando
que o Projeto visa os investimentos de recursos provenientes do ICMS em duas secretarias
que constantemente necessitam de recursos. Em votação: aprovado por unanimidade, primeiro
turno de votação. Leitura do Projeto de Lei nº 026/2022, 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 manifestos dos
Vereadores, Valdemir Boger, Nilson Jose Formaio, Jose Ivonei Boger e José Danillo Locks; o
Sr Presidente também se manifestou na forma regimental; todos afirmaram a alegria que se
tem em votar projetos que visa incentivar a atividade agrícola, em especial de agropecuária e
o fortalecimento da agricultura familiar. Em votação nominal, voto do presidente, aprovado
por unanimidade, primeiro turno de votação. Leitura da Indicação nº 11/2022, do Vereador
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Alencar Jose Luchtenberg, ao Executivo Municipal, da necessidade de instalação um parque
infantil junto a Escola Rural Municipal Santo Antônio, de Barra Bonita. Em discussão:
defendida pelo vereador autor; seguindo com manifestos dos vereadores, Jose Ivonei Boger,
José Danillo locks, Nilson Jose Formaio e Valdemir Boger; dizendo que a indicação e um
pedido de pais, alunos e professores das Comunidades visando o bem-estar e lazer das
crianças, devendo estender-se a escola da Comunidade do Rio Gavião que tem as mesmas
necessidades; Em votação, aprovada por unanimidade. Leitura da Indicação nº 12/2022,
autoria dos Vereadores Jose Ivonei Boger e Valdemir Boger, ao Executivo Municipal, para
denominação da Estrada Principal do Rio Gavião para Estrada Principal Antônio Vieira. Em
discussão: defendida pelos Vereadores que descreveram o legado de vida do Senhor Antônio
Vieira, para o Município em especial para a comunidade do Rio Gavião, sendo muito justo
denominar a Estrada principal da comunidade em seu nome. Após, todos os demais
vereadores manifestaram apoio a Indicação e na votação foi aprovada por unanimidade.
Findada a Ordem do Dia o vereador Nilson Jose Formaio solicitou licença e deixou o
Plenário. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador Ezequiel do
Nascimento disse da reclamação feita por populares da falta de agendamento nas quartasfeiras no Setor da Saúde e solicitou esclarecimentos; disse que trará para a próxima Sessão o
número de pessoas que estão aguardando por cirurgias; justificou sua ausência na Sessão
anterior; disse que a população deve procurar o chefe do Setor Viário Senhor Sirinei Bonetti
quando precisarem de serviços. Vereadora Adriana Pens Fagundes fez agradecimentos ao
Setor Viário e a administração por serviços prestados; por emendas recebidas para construção
de pista de caminhada fruto de sua indicação; pela construção do parquinho no Bairro
Marcelino Engels; reforçou convite lido no experiente. Vereador Adelir Badziak citou a
participação no evento da ACAMSOP sobre Segurança Pública, no Município de Capanema;
solicitou serviço de manutenção das estradas do Km 45. Vereador Valdemir Boger fez convite
a população para prestigiarem a equipe do Esperança na Final do Campeonato; citou a
participação na Assembléia da ACAMSOP. Vereador Alencar Jose Luchtenber fez pedido
verbal, ao Executivo, de conserto da cabeceira de uma ponte localizada na divisa com o
Município de Enéas Marques; citou do processo licitatório para obras de construção de sala de
aula na Comunidade de Barra Bonita. O Presidente reforçou o convite do evento da Saúde do
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Homem “Agosto Azul”; convidou para a final do Campeonato de futebol onde a equipe do
Esperança e finalista; parabenizou a iniciativa dos Vereadores que participaram da
Assembléia da ACAMSOP; agradeceu ao Setor de Serviços Urbano pelos bom Serviço
prestado; 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
Presidente

Valdemir Boger
Primeiro-Secretário

