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ATA DA 1
a
 (PRIMEIRA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA OITAVA 

LEGISLATURA, SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  
 

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (24/01/2022), 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 Extraordinária, 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 as dezenove horas, presidida pelo 

Vereador Andrey Herculano que cumprimentou a todos; convidou para a invocação a Deus com a 

Oração ao Divino Espírito Santo e declarou abertos os trabalhos. No Expediente do Dia: Leitura da 

Ata da Sessão anterior. Em discussão: sem manifestos. Em votação: aprovada por todos os 

vereadores. Leitura do Ofício 03/2022, do Poder Executivo. Na Ordem do Dia: Leitura do Projeto 

de Lei nº 001/2022, do Executivo Municipal; “Dispõe sobre a revisão geral anual aos Servidores do 

Executivo Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, a título de reposição e 

reajuste salarial, e dá outras providências.” Em discussão: somente o Vereador Ezequiel não se 

manifestou na matéria, os demais Vereadores, incluindo o Presidente na forma regimental, 

manifestaram-se favoráveis a matéria que visa reparação das perdas inflacionárias e do poder 

aquisitivo dos salários dos servidores municipais. Em votação, com chamada nominal dos 

vereadores, aprovado por unanimidade de votos, em única votação. Leitura do Projeto de Lei nº 

002/2022, do Executivo Municipal; que “Altera os art. 1º e 2º, da Lei Municipal nº 1.034, de 18 de 

fevereiro de 2021, que “Cria o Programa de Apoio as Propriedades Rurais do Município de Nova 

Esperança do Sudoeste, e dá outras providências”. Em discussão: somente o Vereador Adelir 

Badziak não se manifestou neste projeto; todos os demais vereadores fizeram uso da palavra de 

forma favorável devido que a matéria autoriza subsídio de horas de serviços aos produtores de cem 

por cento em períodos de calamidade pública; nesta matéria o vereador Ezequiel do Nascimento 

requereu aparte ao vereador Jose Danillo  Locks que foi concedido ao final das discussões. Após, 

em votação Nominal o projeto foi aprovado por todos os vereadores, em único turno de votação. 

Leitura do Projeto de Lei nº 003/2022, do Executivo Municipal; que “Autoriza o Executivo 

Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município  
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de Nova Esperança do Sudoeste, para o Exercício de 2022, e dá outras providências.” Em 

discussão: manifestaram-se no Projeto os vereadores Alencar Jose Luchtenberg, Jose Ivonei Boger, 

Nilson Jose Formaio, Jose Danillo Locks e o Presidente Andrey Herculano, na forma regimental; 

todos favoráveis, a matéria delibera sobre autorização para aquisição de máquinas (trator de esteira) 

por meio de financiamento, já aprovado pela Casa. Em votação: aprovado por unanimidade; único 

turno de votação. Leitura do Projeto de Lei nº 004/2022, do Executivo Municipal; que dispõe: 

“Ratifica a Primeira Alteração e Consolidação do Protocolo de Intenções do CONSUD - 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE, e dá outras providências”. Em 

discussão: Vereador Alencar Jose Luchtenberg, Adriana Pens Fagundes, Jose Ivonei Boger e Nilson 

Jose Formaio ressaltaram a importância da manutenção do consorcio para o atendimento da 

população nas diversas especialidades de saúde. Em votação: aprovado pro todos os vereadores em 

único turno de votação. Leitura do Projeto de Lei nº 001/2022, iniciativa da Mesa Diretora do 

Legislativo Municipal, que dispõe: “Concede revisão geral anual aos subsídios do Prefeito, Vice-

Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais, e dá outras providências”. Em discussão: manifestos 

dos vereadores Alencar Luchtenberg, Jose Ivonei, Nilson Jose Formaio e o Presidente Andrey, na 

forma regimental; em votação, com a chamada Nominal dos Vereadores e o voto do Presidente, foi 

aprovado por unanimidade de votos, única votação. Leitura do Projeto de Resolução nº 01/2022, da 

Mesa Diretora do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual aos Servidores do 

Legislativo Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, a título de reposição e 

reajuste salarial, e dá outras providências. Em discussão: os Vereadores Alencar Jose Luchtenberg, 

Valdemir Boger, Jose Ivonei Boger, Nilson Jose Formaio e o Presidente Andrey Herculano usaram 

a palavra para defender a Resolução que regulamenta os índices concedidos aos servidores do 

Executivo também aos servidores do Legislativo Municipal. Em Votação Nominal: aprovada por 

unanimidade de votos, único turno de votação. Nada mais havendo a deliberar, o Senhor Presidente 

agradeceu aos vereadores que se fizeram presente atendendo a convocação; comunicou ao Plenário 

o retorno das Sessões Ordinárias para sete de fevereiro. 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 

 


