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ATA DA 23
a
 (VIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA OITAVA LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois (04/07/2022), 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 

dos Pareceres aos Projetos de Leis nº 010/2022 e nº 020/2022, das Comissões Permanentes do 

Legislativo Municipal. Na Ordem do Dia: Leitura, na íntegra, do Projeto de Lei nº 010/2022, do 

Executivo Municipal, que dispõe: sobre as Diretrizes para a elaboração do Orçamento do Município 

de Nova Esperança do Sudoeste para o Exercício Financeiro de 2023 e dá outras providências. Em 

discussão: Vereador Alencar José Luchetenberg disse da importância de votar esse projeto referente 

a LDO, sendo uma peça importante para definir as metas do orçamento anual para cada secretaria. 

Em votação: aprovado por unanimidade de votos, primeiro turno de votação. Leitura, na integra, do 

Projeto de Lei nº 020/2022, do Executivo Municipal, que dispõe: “Altera o anexo I E III da 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 Esperança do Sudoeste, 

Estado do Paraná, e dá outras providências”. Em discussão: manifestaram-se favoráveis os 

vereadores: José Danillo Locks, José Ivonei Boger, Alencar José Luchetenberg e Nilson José 

Formaio, todos citando o motivo pelo qual se deve aprovar o projeto deixando em conformidade 

com as exigências do Conselho Federal de Nutrição (CFM). Em votação: votação nominal, com o 

voto do Presidente, aprovado por unanimidade de votos, primeiro turno de votação. Nas 

Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereadora Adriana Pens Fagundes, cumprimentou a 

todos e fez agradecimento de veículo recebido proveniente de emenda parlamentar em prol da 

saúde. Vereador Ezequiel do Nascimento citou o relato feito pela sua pessoa, na última sessão,  
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referente ao uso de veículos da frota municipal por servidores terceirizados, que a situação foi 

resolvida; disse da situação de servidor exonerado, mas que continua trabalhando e que tais 

condutas são ilegais; rebateu o Vereador Nilson José Formaio na solicitação referente ao 

Requerimento do Processo Administrativo. Vereador Valdemir Boger fez agradecimentos; fez 

convite para festa na escola Visconde de Mauá na sede do município; solicitou serviços ao setor 

Viário de cascalhos para estrada de acesso de propriedade. Vereador José Danillo Locks, justificou 

sua ausência na última Sessão; fez pedido verbal de Serviços; agradeceu em nome da direção das 

Escolas de Barra Bonita a todos que participaram da Festa julina. Vereador Alencar José 

Luchtenberg parabenizou e fez agradecimentos; citou o início das obras de construção da academia 

e parquinho ao ar livre na Comunidade de Barra Bonita. Vereador Nilson José Formaio fez 

agradecimentos por emendas parlamentares recebidas; citou evento esportivo e parabenizou os 

envolvidos; rebateu o Vereador Ezequiel do Nascimento dizendo que está fazendo o seu trabalho 

buscando recursos em prol dos munícipes. O Senhor Presidente fez agradecimentos e parabenizou a 

Administração pelo bom trabalho; parabenizou a todos os envolvidos na final do campeonato 

infantil; fez comunicado aos Vereadores e a população da última Sessão antes do recesso; fez uma 

breve prestação de contas do impacto financeiro devido ao aumento de carga horária do cargo de 

nutricionista. 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 


