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ATA DA 24
a
 (VIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA OITAVA LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA 

DE VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos onze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois (11/07/2022), 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), Nilson Jose Formaio (PSD) e 

Valdemir Boger (PSD). Ausente o Vereador Jose Ivonei Boger (PSD). A Sessão teve início as 

dezenove horas e vinte minutos, 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 todos os vereadores presentes. Leitura do Ofício nº 

155/2022, do Executivo Municipal. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 021/2022, do 

Executivo Municipal. Leitura do Parecer ao Projeto de Lei nº 021/2022, das Comissões 

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

votação o regime de Urgência, Urgentíssima para deliberação do Projeto de Lei nº 021/2022; 

regime de votação obteve aprovação de todos os vereadores e passou-se a leitura, na íntegra, da 

matéria que dispõe: “Autoriza o Executivo Municipal a proceder a Concessão de Uso de Bem 

Público para a associação que especifica, e dá outras providências”. Em discussão: 

manifestaram-se favoráveis os vereadores Jose Danillo Locks, Alencar Jose Luchtenberg, 

Adriana Pens Fagundes, Nilson Jose Formaio, Adelir Badziak e Valdemir Boger, descrevendo 

quão importantes são estas formas de incentivos para o desenvolvimento do meio rural, as três 

associações beneficiadas com as concessões de distribuidores de adubos líquidos estão em 

situação regulares e certamente farão bom uso do bem público. Em votação: votação nominal, 

voto do Presidente, aprovado por unanimidade de votos, único turno de votação. Leitura da 

Súmula do Projeto de Lei nº 010/2022, do Executivo Municipal, “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 comentou as metas para elaboração do instrumento orçamentário para o próximo 

exercício. Em votação: aprovado por unanimidade de votos, segundo turno de votação. Leitura  
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da Súmula 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: com manifestos favoráveis 

dos vereadores: Alencar José Luchetenberg e Nilson José Formaio, dizendo se tratar de projeto 

importante que visa aumento da carga horária, de vinte para trintas horas semanais, dos cargos de 

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

votos, segundo turno de votação. Fez uso da palavra na Tribuna Livre, excepcionalmente, Altair 

da Costa, aluno da Escola APAE do Município. O Presidente comunicou aos Vereadores que 

devido tratar-se da última sessão antes do recesso concederia a palavra a todos para as 

Explicações Pessoais. O Vereador Jose Danillo Locks fez agradecimentos; citou eventos 

esportivos e desejou bom recesso aos colegas vereadores. Vereadora Adriana Pens Fagundes 

solicitou reparos na pavimentação da via localizada na entrada do Loteamento Marcelino Engels 

que se encontra bastante danificada; fez agradecimentos e citação de eventos realizados. 

Vereador Ezequiel do Nascimento disse que tem relato de pessoas internadas no hospital 

municipal e que precisaram efetuar a compra de medicamentos, solicitou seja verificado a 

questão; relatou ocorrência de agressão verbal e ameaças contra  a sua pessoa procedida por 

pessoa conhecida como “Juninho”, no último sábado, motivado pelo fato de ter citado no 

Plenário a ocorrência de irregularidades no uso dos veículos da frota municipal por 

colaboradores terceirizados, sendo que efetuou Boletim de Ocorrência dos fatos e solicitou o 

registro em Ata que o colaborador terceirizado Juninho procedeu-lhe ameaças, pelo fato de estar 

efetuando a fiscalização, que são ofícios de seu cargo de vereador, para que registre-se tais 

condutas, pois teme por sua integridade física. Vereador Nilson Jose Formaio falou que no 

mandato de vereador não existe recesso e continuará a disposição de todos; citou eventos 

realizados e parabenizou aos envolvidos; citou reunião realizada com o Executivo traçando 

metas para a administração; elogiou o empenho dos responsáveis pelo setor de saúde municipal. 

Vereador Adelir Badziak citou obras de melhorias nas estradas das comunidades dos 

Quilômetros; descreveu sua participação no evento promovido pela Acamsop, em Salgado Filho, 

sobre a tecnologia de conexão 5G.  Vereador Valdemir Boger cumprimentou a todos; fez 

agradecimentos por convites de eventos; comentou a participação na palestra em Salgado Filho e 

disse da importância de organização de feiras que engrandecem o nome do município; lamentou  
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os fatos narrados pelo vereador Ezequiel e que devem ser apurados; citou que a comissão de 

obras e serviços públicos seguirá com os trabalhos sobre as obras de pavimentação de vias. 

Vereador Alencar Jose Luchtenberg saudou a todos; parabenizou ao presidente e aos vereadores 

e servidores pelos trabalhos realizados no primeiro semestre; elogiou os trabalhos da 

administração municipal em prol ao desenvolvimento do Município; desejou bom recesso a 

todos. O Senhor Presidente fez relato de reunião realizada com o Executivo, nesta data, das obras 

que encontram-se em andamento e dos prováveis investimentos em escolas, parques e na saúde; 

fez uma breve prestação de contas dos valores economizados pelo Legislativo dos recursos 

provenientes do duodécimo; manifestou solidariedade no tocante ao relatado pelo Vereador 

Ezequiel, que tais condutas devem ser coibidas, sendo livre o trabalho dos Vereadores e 

aguardará a manifestação judicial sobre o caso; fez convite para tradicional Festa dos Colonos e 

Motoristas de Rio Gavião. Nada mais havendo a deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a 

todos, comunicou início do Recesso Parlamentar, se não havendo convocação extraordinária, os 

trabalhos retornam em primeiro de agosto. 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 


