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ATA DA 6
a
 (SEXTA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA OITAVA 

LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (07/03/2022), 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), Alencar Jose 

Luchtenberg (PSD), Andrey Herculano (PSD), Ezequiel do Nascimento (PODE), Jose Danillo 

Locks (PSD), Jose Ivonei Boger (PSD) e Valdemir Boger (PSD). Ausente a Vereadora: Adriana 

Pens Fagundes (PSD) e Nilson Jose Formaio (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 todos 

os vereadores presentes. Leitura do Oficio nº 029/2022, da Acamsop. Leitura do Parecer ao Projeto 

de Lei nº 002/2022, do Legislativo Municipal, da Comissão Permanente. Na Ordem do Dia: em 

votação o regime de Urgência, Urgentíssima, único turno de votação, ao Projeto de Lei nº 02/2022, 

do Legislativo Municipal; aprovado por unanimidade. Neste momento o Senhor Presidente passou a 

palavra ao Assessor Jurídico do Legislativo, para esclarecimentos com relação a matéria em Pauta. 

Após, solicitou a leitura, na íntegra do ao Projeto de Lei nº 02/2022, do Legislativo Municipal, que 

dispõe: “Reserva vagas a afrodescendentes em concursos públicos realizados no âmbito do Poder 

Executivo e do Legislativo, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das 

sociedades de economia mista do Município de Nova Esperança do Sudoeste - PR, conforme 

especifica”. Em discussão: Vereador Jose Ivonei Boger ressaltou que a matéria visa regulamentar 

no âmbito municipal a legislação federal e que dá mais oportunidades para populações 

marginalizadas ao longo de uma historia marcada de lutas por igualdade. O Senhor Presidente se 

manifestou, na forma regimental, dizendo que estabelecer cotas é uma questão de justiça e visa 

erradicar a pobreza e marginalização, com a promoção de políticas públicas para a erradicação das 

desigualdades sociais e regionais. Em votação: aprovado por todos os vereadores presentes, único 

turno de votação. Na Tribuna Livre: o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Sr. Altair da Costa, 

aluno da APAE; para agradecimentos aos comerciantes locais. Nas Explicações Pessoais dos 

vereadores inscritos: Vereador Ezequiel do Nascimento cumprimentou a todos; relatou de protocolo  
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de Ofício de solicitação de informação sobre Carteira Nacional de Habilitação, de servidores do 

Executivo que fazem uso de veículos públicos; que não lhe foi ainda respondido; que tem levantado 

questões que julga importante para a fiscalização dos serviços públicos. Vereador Valdemir Boger 

saudou aos presentes; relatou de visita a parlamentar e que surtiram efeitos na disponibilização de 

máquinas e implementos; parabenizou às mulheres pela comemoração de seu dia. Vereador Adelir 

Badziak cumprimentou a todos; disse que tem sido porta voz da manifestação da população para 

cobrar e elogiar e fez agradecimentos de atendimento de saúde na execução dos serviços de 

manutenção das estradas; indicou a necessidade de melhorias de estradas de acesso a propriedade e 

gerais. Vereador Alencar Jose Luchtenberg fez convite de jantar da Comunidade de Barra Bonita; 

evento da Hípica Santa Helena e divulgou o Programa Domingo Alegre com realização de almoço; 

parabenizou a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. O Senhor Presidente citou a 

presença do Sr. Paulo Mendes que esteve a frente do departamento de serviços urbanos por muitos 

anos e enalteceu o empenho e dedicação. Comentou da aquisição pelo município de maquinas e 

equipamentos e a condução dos trabalhos de readequação das estradas municipais; disse que a 

questão saúde pública e medicamentos são temas que sempre necessitam ser abordados devido as 

demandas da população e deixa a Tribuna da Casa à disposição dos chefes destes departamentos 

para trazer as informações necessárias. 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:   

 

Alencar Jose Luchtenberg                                                                                       Valdemir Boger  
Presidente em Exercício                                                                                               Primeiro Secretário 

 


