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ATA DA 36
a
. (TRIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  
 

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (17/10/2022), 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 Ivonei Boger 

(PSD), Nilson Jose Formaio (PSD), e Valdemir Boger (PSD). Ausente a Vereadora Adriana Pens 

Fagundes (PSD), e o Vereador Jose Danillo Locks (PSD) que apresentou atestado médico. 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 Ofício: nº 246/2022, do Executivo 

Municipal, encaminhando Projeto de Lei. Leitura das Mensagens dos Projetos de Leis nº 037/2022, nº 

035/2022 e nº 036/2022, todos do Executivo Municipal. Leitura dos Pareceres  aos Projetos de Leis nº 

037/2022, nº 032/2022 e nº 033/2022, das Comissões Permanentes do Legislativo. Leitura do Convite 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na Ordem do Dia: o Presidente 

colocou em votação o regime de votação, urgência, urgentíssima em único turno de votação, ao Projeto 

de Lei nº 037/2022, do Executivo Municipal; regime aprovado por unanimidade; passou-se a leitura do 

Projeto de Lei que dispõe: “Acrescenta Inciso ao art. 3º, da Lei nº 1094, de 23 de Junho de 2022, e dá 

outras providências”. Em discussão: Vereador Alencar Jose Luchtenberg disse que o projeto é simples e 

visa acrescentar um representante do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IDR,  para compor 

o Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural. Em votação: aprovado por todos os vereadores 

presentes, único turno de votação. Leitura do Projeto de Lei nº 032/2022, do Executivo Municipal, que 

dispõe sobre a alteração da denominação de nome de Ruas localizadas no Município de Nova Esperança 

do Sudoeste, Paraná. Em discussão: com manifestos favoráveis dos Vereadores: Jose Ivonei Boger, 

Valdemir Boger, Nilson Jose Formaio e Alencar Jose Luchtenberg, dizendo tratar-se de justa 

homenagem aos cidadãos que residiram e atuaram para o desenvolvimento do Município; também o 

Presidente se manifestou sobre a matéria. Em votação: aprovado por unanimidade, primeiro turno de 

votação. Leitura do Projeto de Lei nº 033/2022, do Executivo Municipal, que dispõe: “Altera 

quantitativo de vagas de cargos na Lei Municipal nº. 675, de 21 de setembro de 2011, que dispõe sobre 

a reorganização do quadro de cargos e remuneração dos servidores públicos do Município de Nova  
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Esperança do Sudoeste, Paraná, e dá outras providências. Em discussão: Vereadores Alencar, Jose 

Ivonei e Nilson comentaram favorável a abertura de mais uma vaga para o Cargo de Psicólogo, 

passando o Executivo a dispor de três vagas para o referido cargo. Em votação nominal e com o voto do 

Presidente, aprovado por todos os Vereadores presentes, primeiro turno de votação. Leitura da Súmula 

do Projeto de Lei nº 029/2022, do Executivo Municipal, que dispõe: “Autoriza a alienação de bens 

móveis do patrimônio do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, e dá outras providências.” 

Em discussão: manifesto do Vereador Ezequiel do Nascimento que justificou seu voto contra o Projeto  

na forma que se apresenta, especialmente por não concordar com a alienação do veículo Corolla. 

Seguindo manifestos favoráveis dos Vereadores Alencar Jose Luchtenberg e Nilson Jose Formaio. Em 

votação nominal,  voto do Presidente, aprovado por seis votos favoráveis e um voto contrário do 

Vereador Ezequiel do Nascimento, segundo turno de votação. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores 

inscritos: Vereador Valdemir Boger disse que recebeu muitos relatos de necessidades de serviços de 

reparos em estradas e pontes prejudicadas pelas fortes chuvas e encaminhou aos setores competentes. 

Vereador Jose Ivonei Boger citou o evento de comemoração ao Dia do Servidor Público parabenizando 

a organização e aos servidores; comentou resultado de partida de futebol da Equipe Esperança; 

descreveu os transtornos ocorridos pelas fortes chuvas dos últimos dias. Vereador Ezequiel do 

Nascimento comentou as dificuldades pela ocorrência de fortes chuvas; comentou sobre o atual cenário 

político nacional. Vereador Alencar Jose Luchtenbeg cumprimentou aos professores manifestando seu 

reconhecimento pela importância destes profissionais; disse do empenho dos setores municipais para 

atendimento das demandas da população; parabenizou aos responsáveis pelo evento almoço no dia da 

padroeira organizado pelo conselho da comunidade de Barra Bonita. Vereador Nilson Jose Formaio 

parabenizou aos professores e a todos os servidores pelas datas comemorativas; divulgou eventos 

esportivos; fez comentários da atuação da administração visando amenizar os transtornos causados pelas 

chuvas; comentou sobre a polarização no pleito eleitoral e que todos devam se respeitar.  O Presidente 

comentou assuntos levantados na sessão; parabenizou aos professores dizendo da importância da 

educação na sociedade; parabenizou aos servidores públicos; citou eventos realizados do Dia das 

Crianças e esportivos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a todos, fez convite 

para que todos acompanhem a próxima sessão com matérias importantes 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 


