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ATA DA 18
a
 (DÉCIMA OITAVA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

OITAVA LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (30/05/2022), 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 dos Ofícios nº 110/2022 nº 112/2022, nº 114/2022 e nº 115/2022 do Executivo Municipal, 

encaminhando projetos de leis para deliberação. Leitura das Mensagens dos Projetos de Leis nº 

016/2022, nº 007/2022 e nº 015/2022, do Executivo Municipal, encaminhado às Comissões para 

Pareceres. Leitura dos Pareceres aos Projetos de Leis nº 016/2022 e nº 011/2022, das Comissões 

Permanentes da Câmara. Na Ordem do Dia o Presidente colocou em votação o regime de urgência, 

ao Projeto de Lei nº 016/2022, do Executivo Municipal, que foi aprovado por unanimidade, passou-

se a leitura, na íntegra, do Projeto de Lei nº 016/2022, do Executivo Municipal, “Autoriza o 

Executivo Municipal a proceder a Concessão de Uso de Bem Público para a Associação que 

especifica, e dá outras providências”. Em discussão: todos os vereadores se manifestaram, inclusive 

o Presidente; falando da importância de incentivar as associações de produtores para fortalecer a 

agropecuária. Em votação: votação nominal, voto do Presidente, aprovado por unanimidade de 

votos, único turno de votação. Leitura, na íntegra, do Projeto de Lei nº 011/2022, do Executivo 

Municipal: que dispõe: “Autoriza o executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adiciona e 

Suplementar no Orçamento geral do Município de Nova Esperança do Sudoeste para o Exercício 

Financeiro de 2022 e dá outras providências”. Em discussão: todos os vereadores se manifestaram, 

inclusive o Presidente; dizendo como e importante para o Município a aprovação desse projeto que 

visa beneficiar a população, sendo benefícios para creche, uniformes escolares e manutenção das 

estradas rurais. Em votação: aprovado por unanimidade de votos, primeiro turno de votação. Na 

Tribuna Livre: o Senhor Cirineo Arnaustz, Presidente da Associação Cordilheira do Lontra, que fez  
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agradecimentos em nome de todos os Associados. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores 

inscritos: Vereadora Adriana Pens Fagundes, cumprimentou a todos, e fez agradecimentos por 

recursos disponibilizados para reforma da Unidade de Saúde Jardim Primavera; pediu aos 

profissionais da saúde que tenham um cuidado especial com a população que procura as unidades 

de Saúde para atendimento. Vereador Ezequiel do Nascimento falou do papel do vereador citando 

matéria tratada na Sessão anterior, expondo os motivos pelo qual votou contrário, pensando nas 

futuras gerações. Vereador Valdemir Boger, cumprimentou e agradeceu a população presente na 

sessão; fez um pedido verbal de Serviços, ao setor Viário, que efetue a manutenção das pontes 

destruídas pelas chuvas; cumprimentou o Vice-Prefeito presente na Sessão; solicitou agilidade por 

parte da empresa ganhadora da licitação para construção de vestiários na Comunidade de São Luiz. 

Vereador Alencar José Luchetenberg, citou a participação na reunião do Plano Diretor Municipal 

em fase de reformulação; falou da participação na Audiência Pública do cumprimento das metas 

fiscais no primeiro quadrimestre e parabenizando o Executivo e o Legislativo pelo compromisso 

com os recursos públicos; comentou que foi efetuada a manutenção no telhado do Ginásio de 

esportes da Comunidade de Barra Bonita que estava com goteiras; citou a necessidade de 

manutenção na Serra que dá acesso as granjas avícolas; convidou a todos para participar da Festa 

Junina promovida pelas escolas de Barra Bonita. Vereador José Danillo Locks solicitou a 

manutenção na estrada do Rio Mambuco. Vereador Nilson José Formaio, cumprimentou a todos, 

citou de empresas que venceu as licitações e nem iniciaram os serviços e já solicitaram aditivos; 

convidou a todos para participar dos jogos escolares em Nova Prata do Iguaçu; falou da importância 

das parcerias em busca de recursos para benefícios a população; O Senhor Presidente comentou da 

dúvida levantada entre a diferença de ser contratado ou ser concursado no Município, cargos 

criados pela administração, solicitando ao Executivo que esclareça os motivos da decisão, para que 

não restem dúvidas a população; momento em que teve sua fala interrompida pelo Vereador 

Ezequiel do Nascimento por duas vezes, mesmo depois de o Presidente dar-lhe ciência de que o 

regimento não permite apartes. Em seguida, o Presidente fez agradecimentos. 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.  

 
Andrey Herculano                                                                                                          Valdemir Boger  
Presidente                                                                                                                         Primeiro-Secretário 


