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ATA DA 20
a
 (VIGÉSIMA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA OITAVA 

LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois (13/06/2022), 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 Danillo 

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

Pens Fagundes e o Vereador José Ivonei Boger. 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 129/2022, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de 

Lei. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 018/2022, do Executivo Municipal, encaminhado às 

Comissões para Parecer. Leitura dos Pareceres aos Projetos de Leis nº 019/2022 e nº 017/2022, das 

Comissões Permanentes do Legislativo Municipal. Na Ordem do Dia: o Presidente colocou em 

votação o regime de urgência, urgentíssima, único turno de votação ao Projeto de Lei nº 019/2022, 

do Executivo Municipal, que foi aprovado por unanimidade; passou-se a leitura, na íntegra, do 

Projeto de Lei nº 019/2022, do Executivo Municipal, que dispõe: “define obrigações de pequeno 

valor atendendo ao disposto nos §3º e §4º do artigo 100 da Constituição Federal e dá outras 

providências”. Em discussão: com manifestos favoráveis dos Vereadores: Alencar José 

Luchetenberg e Ezequiel do Nascimento, falando da importância de se aprovar uma Lei que 

propicie um prazo maior para pagamentos de indenizações de pequeno valor, causando menos 

impacto aos cofres Públicos se quitados de uma só vez. Em votação: aprovado por unanimidade de 

votos, único turno de votação. Leitura, na íntegra, do Projeto de Lei nº 017/2022, do Executivo 

Municipal: que dispõe: “Instituí o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR, e dá 

outras providências”. Em discussão: manifestaram-se favoráveis os Vereadores: Alencar José 

Luchetenberg, José Danillo Locks, Nilson José Formaio e Valdemir Boger, citando da importância 

da instituição do Conselho - CMDR - como órgão de assessoramento voltado ao desenvolvimento 

do meio rural de forma a garantir melhor renda aos produtores. Em votação: aprovado por todos os  
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Vereadores presentes, primeiro turno de votação. Leitura, da Súmula, do Projeto de Lei nº 

007/2022, do Executivo Municipal: que dispõe: “Autoriza alteração para adequação do Plano 

Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), relativo aos Exercícios Financeiros 

de 2023 a 2025 para a Elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de Nova 

Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná e dá outras providências”. Em discussão: com manifesto 

favorável do Vereador, Alencar José Luchetenberg. Em votação: aprovado por unanimidade de 

votos, segundo turno de votação. Leitura, da Súmula, do Projeto de Lei nº 015/2022, do Executivo 

Municipal: que dispõe: “Transforma em área urbana o Lote Rural N° 38 (trinta e oito) da GLEBA 

N°. 24- FB, em Lote Urbano N° 38, do patrimônio da cidade de Nova Esperança do Sudoeste, 

Paraná, e dá outras providências”. Em discussão: manifestaram favoráveis os Vereadores: Alencar 

José Luchetenberg e Nilson José Formaio. Em votação: aprovado por unanimidade de votos, 

segundo turno de votação. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador Ezequiel 

do Nascimento falou da necessidade de formar uma Comissão para fazer um levantamento 

analisando a má qualidade do asfalto do Município que está se deteriorando; citou fato ocorrido 

entre ele e Policiais Militares. Vereador Valdemir Boger, cumprimentou os presentes na Sessão; 

citando participação na Assembleia da Associação Cordilheira do Lontra; falou do bom 

desempenho da equipe Esperança de Futebol no campeonato regional. Vereador Alencar José 

Luchtenberg citou a possível criação de um processo administrativo pela Comissão de Serviços 

Públicos para esclarecimento de assuntos referentes aos asfaltos de má qualidade no Município; 

citou participação em Assembleia de associação de produtores rurais. Vereador Nilson José 

Formaio convidou a todos para festa da Paróquia; citou emendas parlamentares disponibilizadas ao 

Município; procedeu a leitura de uma Nota de Repúdio, de sua autoria, com relação a conduta do 

Vereador Ezequiel do Nascimento referente a abordagem de agentes da Polícia Militar. O Senhor 

Presidente fez agradecimentos; comentou assuntos tratados na sessão; comentou a nota de repúdio, 

dizendo ser válida a opinião do Vereador Nilson Formaio e que aguardará as conclusões do 

Ministério Público, para posterior manifestação. 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 


