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ATA DA 30a (TRIGÉSIMA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA OITAVA 

LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE VEREADORES 

DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois (05/09/2022), 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 acompanharem a execução do Hino Nacional Brasileiro, em 

comemoração ao Dia da Pátria; seguindo com 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 Oficio nº 204/2022 e 

209/2022, do Executivo Municipal;  leitura do Ofício nº 094/2022, da Acamsop; leitura do Convite 

encaminhado pela Igreja Pentecostal 4 Fases do Evangelho de Nova Esperança. Leitura do Parecer ao 

Projeto de Lei Legislativo nº 03/2022, da Comissão Permanente do Legislativo. Na Ordem do Dia: 

Leitura da súmula do Projeto de Lei nº 027/2022, do Executivo Municipal, que dispõe: “Autoriza 

alterações e inclusão para adequações do Plano Plurianual (PPA) relativo aos Exercícios Financeiros de 

2023 a 2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), relativo ao exercício financeiro de 2023, para 

Elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado 

do Paraná e dá outras providências.”  Em discussão: sem manifestos. Em votação; aprovado por 

unanimidade, segundo turno de votação. Leitura da súmula do Projeto de Lei nº 028/2022, do Executivo 

Municipal, “Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Suplementar no 

Orçamento geral do Município de Nova Esperança do Sudoeste para o Exercício Financeiro de 2022, e 

dá outras providências”. Em discussão: não houve manifestos. Em votação: aprovado por todos os 

vereadores, segundo turno de votação. Leitura do Projeto de Lei nº 003/2022, do Legislativo Municipal, 

que dispõe: “Altera: os Anexos I, II, III e IV, da Lei Municipal n.º 1.013, de 17 de março de 2020, que 

Institui o Plano de Cargos, Vencimentos, Carreira e Avaliação de Desempenho dos Servidores da 

Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, e dá outras providências.” O 

Senhor Presidente solicitou à assessoria jurídica da Câmara que fizesse uma breve explanação sobre a 

matéria. Após, em discussão: Vereador Ezequiel do Nascimento disse que o tema já vem sendo 

analisado há algum tempo e fazendo comparativos, com outros órgãos públicos ou setor privado,    
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constatou a necessidade das adequações, sendo que manifestou voto favorável. Vereador Valdemir 

Boger disse que as alterações são necessárias para valorização dos servidores. Vereador Nilson Jose 

Formaio evidenciou os índices gastos com a folha mensal na Câmara, manifestou voto favorável. 

Vereador Jose Danillo Locks manifestou voto favorável dizendo que mediante a comparação dos 

vencimentos das câmaras da região existem defasagens dos valores que vinham sendo pagos, nas 

mesmas funções. Vereador Jose Ivonei Boger comentou a redução da carga horária de alguns cargos e 

que são compatíveis com as necessidades da Câmara. O Presidente se manifestou, na forma regimental, 

explicou os índices aplicados pela câmara e os valores de alguns cargos necessitando de adequações e 

ressaltou das inúmeras responsabilidades dos servidores. Em votação nominal,  voto do presidente, 

aprovado por unanimidade, primeiro turno de votação. Leitura da Moção nº 01/2022, autoria da 

Vereadora Adriana Pens Fagundes e Coautoria de todos os demais vereadores, de aplausos e 

reconhecimentos aos profissionais da saúde municipal pelos relevantes serviços prestados à população, 

diariamente, e quando do enfrentamento da Pandemia COVID/19. Em discussão: manifestos de todos os 

vereadores discorrendo quão valoroso são os trabalhos destes profissionais, atuantes e dedicados na 

incumbência de salvar vidas. Em votação: aprovada por unanimidade. Nas Explicações Pessoais dos 

Vereadores inscritos: Ezequiel do Nascimento falou sobre o uso do caminhão prancha, máquina pública, 

sendo locado para serviços na empresa particular do prefeito, a um baixo custo de horas máquina, sendo 

que muitas vezes deixa de atender as necessidades no setor municipal por estar a serviço de particular. 

Valdemir Boger divulgou evento de comemoração ao Dia da Pátria; disse que tem solicitado 

informações referentes às filas de espera para cirurgias eletivas. Vereador Alencar Jose Luchtenberg 

comentou do início das obras de ampliação na escola de Barra Bonita; elogiou o empenho dos 

servidores do setor viário municipal na realização dos serviços. Vereador Nilson Jose Formaio 

parabenizou a administração municipal pelo empenho que resultou na instalação da empresa Copacol no 

Município; divulgou liberação de recursos para pavimentação asfáltica, na cidade e na estrada da Linha 

Tomaz. O Presidente ressaltou a importância da instalação da Empresa Copacol no município para o 

desenvolvimento da agricultura e a geração de empregos; comentou de obras na Escola de Barra Bonita 

que são investimentos na educação; disse que os serviços de horas máquinas, desde que recolhidas guias 

de pagamentos, são formas de atendimento legal com igualdade para todos. 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 


