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ATA DA 39
a
. (TRIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  
 

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (07/11/2022), 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 

do Ofício nº 293/2022, do Executivo Municipal. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 

040/2022, do Executivo Municipal. Leitura dos Pareceres aos Projetos de Leis nº 040/2022 e nº 

030/2022, das Comissões Permanentes do Legislativo. Leitura do ato de alteração da data de sessão 

ordinária, Portaria nº 26/2022, do Presidente da Câmara Municipal. Leitura do comunicado de 

desligamento programado emitido pela Copel. Na Ordem do Dia: o Presidente colocou em votação 

o regime de urgência, urgentíssima ao Projeto de Lei nº 040/2022, do Executivo Municipal; regime 

de votação aprovado por todos os vereadores; leitura do Projeto que dispõe: “Altera o art. 1º da Lei 

Municipal nº. 1.089, de 24 de Maio de 2022, que altera a Lei Municipal nº. 675, de 21 de Setembro 

de 2011, que reorganiza o quadro de Cargos e Remuneração dos servidores públicos do Município 

de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, e dá outras providências”. Em discussão: 

manifestos dos Vereadores Jose Ivonei Boger e Alencar Jose Luchtenberg explicando a necessidade 

de alteração na carga horária dos cargos de Psicólogo e Psicopedagogo, visando adequação para 

realização de concurso público. Em votação nominal, voto do Presidente, aprovado por 

unanimidade, único turno de votação. Leitura do Projeto de Lei nº. 030/2022, do Executivo 

Municipal, que dispõe: “Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município de Nova Esperança do 

Sudoeste do Estado, do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2023”. Em discussão: vereadores 

Alencar, Jose Ivonei e Nilson comentaram os números apresentados no instrumento de orçamento 

do exercício futuro, manifestando votos favoráveis. Em votação: aprovado por unanimidade, em  
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primeiro turno de votação. Leitura do Projeto de Lei nº 038/2022, do Executivo Municipal, que 

dispõe: “Autoriza o Executivo Municipal a conceder imóveis que especifica em forma de 

Concessão de Direito Real de Uso e da outras providências”. Em discussão: Vereadores Alencar e 

Nilson defenderam a matéria de concessão de dois terrenos como sendo importante na geração de 

emprego e renda para o Município. Em votação nominal, voto do Presidente, aprovado por 

unanimidade, segunda votação. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador 

Ezequiel do Nascimento disse que recebeu resposta ao ofício de pedido de informações relativo a 

terraplenagem de terreno e que se preocupa que seja efetuado serviços e a empresa não se instale no 

local e que isso geraria prejuízos ao município; comentou sobre as manifestações populares após 

resultado do pleito eleitoral. Vereador Valdemir Boger comentou evento escolar de formatura do 

PROERD; fez solicitação de reparos e construção de bueiro nas estradas da Linha Furna e 

Caverinha. Vereadora Adriana Pens Fagundes fez convite e divulgação da programação do evento 

Abertura do Natal, promovido pela associação comercial juntamente com a administração 

municipal. Vereador Jose Danillo Locks fez agradecimentos de serviços realizados pelo setor 

viário; comentou que participou da assembléia da Acamsop. Vereador Nilson Jose Formaio 

comentou os temas das palestras na assembléia da Acamsop, segurança pública na fronteira, da 

necessidade de engajamento de autoridades por mais delegacias e efetivos no Sudoeste; comentou 

empenho do Executivo para atender as demandas, especialmente no setor viário. O Presidente 

reforçou o pedido para que sejam atendidas as indicações dos vereadores que estão mais próximos 

dos munícipes ouvindo suas demandas; agradeceu aos vereadores que representaram a Câmara na 

Assembleia da Acamsop realizada em Santo Antonio do Sudoeste; comentou sobre evento escolar e 

a importância de conscientização das crianças com relação aos malefícios das drogas. Nada mais 

havendo a tratar, o Senhor Presidente fez convite para todos acompanharem a próxima sessão 

ordinária data alterada para 16 de novembro de 2022 (quarta-feira). 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 


