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ATA DA 43
a
. (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA 

SESSÃO LEGISLATIVA, OITAVA LEGISLATUR, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois  mil e vinte e dois (28/11/2022), 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 Ivonei Boger (PSD), José Danillo Locks (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 

do Ofício nº 307/2022, do Executivo Municipal. Leitura do Convite do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 042/2022, do 

Executivo Municipal. Leitura do Edital de Convocação da Acamsop. Na Ordem do Dia: leitura do 

Projeto de Lei Complementar nº 001/2022, do Executivo Municipal, que dispõe: “Altera a Lei 

Complementar Municipal nº 003, de 24 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código Tributário 

Municipal e dá outras providências”. Em discussão: não houve manifestos. Em votação nominal, 

com o voto do Presidente, aprovado por unanimidade de votos, segundo turno de votação. Nas 

Explicações Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereador Valdemir Boger cumprimentou a todos e 

elogiou a organização do evento de abertura de Natal; solicitou reparo nas estradas que a população 

vem cobrando melhorias. Disse que foi procurado por popular com problemas de saúde e foi 

atendido no hospital, porém não havia medicamentos para o paciente e seja averiguado o ocorrido. 

Vereador Ezequiel do Nascimento relatou que foi vítima de agressão enquanto participava de 

reunião na prefeitura, juntamente com outros servidores do departamento que é lotado, e mesmo 

que a reunião tenha transcorrida de forma pacífica, ao final o Prefeito Jaime Stang adentrou ao 

recinto proferindo xingamentos a sua pessoa e o agrediu fisicamente e que após o ocorrido fez o 

registro dos fatos perante a justiça. Vereador Nilson José Formaio, fez agradecimento a todos que 

participaram da abertura do Natal; agradeceu ao setor viário por serviços realizando; comentou o 

fato ocorrido entre o Prefeito e o Vereador Ezequiel dizendo que cabe a justiça julgar os fatos.  
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Vereador Adelir Badziak, fez agradecimento ao setor viário e reforçou o pedido de reparos em 

estradas do interior;  Vereador Alencar José Luchtenber, parabenizou a todos os envolvidos na 

abertura do Natal; agradeceu serviços realizados pelo setor viário; solicitou Moção de Pesar a 

Família Hipólito Machado pelo falecimento de Daniel Hipólito Machado e a Família Schlikmann 

pelo falecimento da Senhora Ema Schlikmann. Vereadora Adriana Pens Fagundes fez 

agradecimentos e pedidos de serviços em estradas do interior. Vereador José Danillo Lockes fez 

agradecimento por serviços realizado atendendo uma de suas indicações. O Presidente comentou 

sobre fato ocorrido na saúde que será apurando; fez agradecimento aos que colaboraram para 

realização da abertura do Natal; citou como estarrecedor  o fato narrado pelo Vereador Ezequiel, 

que vai aguardar apuração dos fatos pela justiça para que essa casa de Lei  tome as medidas 

cabíveis. Nada mais havendo a tratar, 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 


