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ATA DA 17
a
 (DÉCIMA SÉTIMA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

OITAVA LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (23/05/2022), 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 Inicial 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 107/2022, do Executivo Municipal, que solicita a retirada do Projeto de Lei nº 

013/2022, para alterações. Leitura dos Ofícios nº 108/2022 e nº 109/2022, do Executivo Municipal, 

encaminhando e reapresentando projetos de leis para deliberação. Leitura das Mensagens dos 

Projetos de Leis nº 011/2022, do Executivo Municipal, encaminhado às Comissões para Parecer. 

Leitura das Mensagens dos Projetos de Leis nº 013/2022 e do Substitutivo Legislativo ao Projeto de 

Lei nº 014/2022, todos do Executivo Municipal, em regime de urgência, urgentíssima. Leitura dos 

Pareceres aos Projetos de Leis nº 008/2022, nº 012/2022, 013/2022 e 014/2022, das Comissões 

Permanentes da Câmara. Leitura do Convite, do Executivo Municipal, de audiência pública do 

Plano Diretor. Leitura do Edital de Convocação nº 02/2022, do Legislativo Municipal. Na Ordem 

do Dia: O Presidente colocou em votação o regime de urgência, urgentíssima ao Projeto de Lei nº 

008/2022, do Executivo Municipal, que foi aprovado por unanimidade, passou-se a leitura, na 

íntegra, do Projeto de Lei nº 008/2022, do Executivo Municipal: “Dispõe sobre a contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e dá 

outras providências”. Em discussão: todos os vereadores se manifestaram, inclusive o Presidente; o 

projeto visa autorização para contratação em atendimento as demandas do Departamento 

Rodoviário Municipal, de 01 (um) Mecânico, 02 (dois) Motorista e até 02 (dois) Operadores de 

Máquinas Pesadas; sendo a manifestação do Vereador Ezequiel do Nascimento de forma contrária e 

os demais favoráveis. Em votação com chamada nominal para manifestação de voto, o Projeto foi 

aprovado por oito votos favoráveis e um contrário, voto contra do Vereador Ezequiel do  
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Nascimento, em único turno de votação. Em votação o regime de urgência, urgentíssima ao Projeto  

de Lei nº 012/2022, do Executivo Municipal, que foi aprovado por unanimidade, passou-se a 

leitura, na íntegra, do Projeto de Lei nº 012/2022, do Executivo Municipal: “Revoga a Lei Nº 1.001, 

de 30 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado, para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse Público, e dá outras Providências”. Em 

discussão: não houve manifestos. Em votação: aprovado por unanimidade de votos, em único turno 

de votação. Em votação o regime de urgência, urgentíssima, único turno de votação, ao Projeto de 

Lei nº 013/2022, do Executivo Municipal, que foi aprovado por unanimidade, passou-se a leitura, 

na íntegra, do Projeto de Lei nº 013/2022, que dispõe: “Altera o Anexo I da Lei Municipal Nº 675, 

de 21 de setembro de 2011, acrescenta cargos públicos no quadro de cargos dos servidores públicos 

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

discussão: vereador Alencar Jose Luchtenberg se manifestou favorável dizendo da essencialidade 

dos cargos de Controlador Interno, Fonoaudiólogo e Psicopedagogo para a administração. Em 

votação nominal, aprovado por unanimidade de votos, único turno de votação. Em votação o regime 

de urgência, urgentíssima, único turno de votação, ao Substitutivo Legislativo ao Projeto de Lei nº 

014/2022, do Executivo Municipal, que foi aprovado por unanimidade de votos e passou-se a 

leitura, na íntegra, do Projeto de Lei nº 014/2022, que dispõe: “Altera os incisos I e II do art. 1º. da 

Lei Municipal nº. 1.070, de 05 de outubro de 2021, que “Autoriza o Executivo Municipal a 

conceder imóvel que específica em forma de Concessão de Direito Real de Uso e dá outras 

providências”. Em discussão: manifestos favoráveis dos vereadores Alencar Jose Luchtenberg e 

Nilson Jose Formaio, dizendo da alteração da Lei em razão do desmembramento dos imóveis que 

passam a ter matrículas distintas. Em votação Nominal. Aprovado por todos os Vereadores e voto 

do Presidente, único turno de votação. Na Tribuna Livre: o Sr. Valdemar Cruz, Vice-Presidente da 

Associação Cordilheira do Lontra, fez agradecimento em nome de todos os Associados pelos bens 

recebidos em forma de concessão. Nas Explicações Pessoais dos vereadores inscritos: Vereador 

Ezequiel do Nascimento cumprimentou a todos; ressaltou algumas fala da semana passada, dizendo 

que sua função e deixar o povo bem informado; disse que nada do que fala e pessoal, mas tudo que 

fala e baseado em princípios; falou que não tem a necessidade de se fazer nota, mas que deve se 

procurar a justiça quando achar que alguém passou dos limites. Vereador José Ivonei Boger, 

parabenizou a todos da Associação os presentes na Sessão; Solicitou Setor Viário, serviços de 
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terraplanagem e abertura de estrada para acesso a propriedade, ambos com horas recolhidas; 

agradeceu em nome de Munícipe, ao Executivo por serviços prestados; Vereador Valdemir Boguer, 

disse que se sente motivado em trabalhar em prol da população; falou da alegria em saber que todas 

os alunos da Rede Municipal de Ensino vão receber um kit de uniformes, frutos de sua indicação. 

Agradeceu os Profissionais de odontologia pelo bom trabalho que realizam; Vereador Alencar José 

Luchtenberg, falou da importância de receber recurso; Citou o estado caótico que se encontra o 

asfalto da comunidade de Barra Bonita, que a empresa responsável pela obra DSM RESENDE já 

foi notifica pelo Poder Executivo, mas não tomou nenhuma providência até o momento, mediante a 

esta situação, precisa-se fazer um operação tapa buraco para que acidentes graves não acorram no 

local; Vereador Nilson José Formaio, disse da importância de se buscar recursos em prol do 

Município; Falou dos projetos aprovados para contratação de motoristas, que vai agilizar os 

serviços. Fez convite a população para participar da festa na Matriz no dia 19 de junho. Vereador 

José Danillo Locks, cumprimentou a todos os presentes na sessão; Fez um pedido Verbal para que 

os Vereadores façam um Oficio notificando a empresa responsável pela obra do asfalto de Barra 

Bonita, para que o pedido feito pelo Executivo ganhe mais força; Solicitou serviços de tapa buraco 

na estrada do Rio Manbuco; O Sr Presidente reforçou o pedido dos Vereadores Alencar José 

Luchetenberg e José Danillo Locks; falou da importância dos projetos aprovados; Solicitou que a 

população participe da próxima Sessão para acompanhar os Projetos de Leis que serão votados; 

Falou da importância que o Vereador tem em Fiscalizar; disse que o comunicado lido na última 

Sessão tem o intuito e inibir as agressões nas redes sociais; falou da importância que tem as mídias 

sociais, Rádio e Face book para que a população possa acompanhe os trabalhos que estão sendo 

realizados pela Câmara;  Nada mais havendo a deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a todos, 

convidou para a próxima sessão e declarou encerrados os trabalhos. 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 


