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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, 

REALIZADA PELA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO 

SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, A 142
a
. (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA 

SEGUNDA) SESSÃO, DA SÉTIMA LEGISLATURA.  

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte (26/02/2020), 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 Sessão Ordinária, com a presença dos Vereadores: Adroaldo Pedro 

Cogo (PDT), Ana Paula Nedel (PSL), Andrey Herculano (PSC), Clovis Fernandes (PP), 

Ezequiel do Nascimento (MDB), Gilmar Carvalho Leão (PR), Gilmar Milioransa (PDT), José 

Danillo Locks (PDT) e Valdemiro Antunes Zeferino (PDT). A Sessão teve início às dezenove 

horas e trinta minutos; presidida pelo Vereador Valdemiro Antunes Zeferino, que 

cumprimentou a todos, convidou para a invocação a Deus com a Oração ao Divino Espírito 

Santo e declarou aberta a Sessão. Na leitura dos Expedientes do Dia: leitura da Ata da Sessão 

anterior; em discussão: sem manifestos. Em votação: aprovada por todos os Vereadores. 

Leitura dos Expedientes recebidos do Executivo Municipal: Ofício nº. 050/2020, de 

encaminhamento de matéria. Leitura do Ofício nº. 001/2020, do Vereador Cirineu Bonetti, que 

comunica o retorno ao exercício do cargo que estava licenciado. Leitura das Mensagens do 

Projeto de Lei nº. 009/2020, do Executivo Municipal e do Projeto de Lei nº. 011/2020, do 

Executivo Municipal, encaminhado para Parecer das Comissões Permanentes. Leitura dos 

Pareceres das Comissões Permanentes do Legislativo ao Projeto de Lei do Legislativo nº. 

001/2020; do Projeto de Lei nº. 010/2020, do Executivo Municipal e da Resolução do 

Legislativo Municipal nº. 002/2020, todos de parecer favorável. Na Ordem do Dia: em 

votação o Regime de urgência, urgentíssima e único turno de votação do Projeto de Lei nº. 

001/2020, do Legislativo Municipal. O regime de votação aprovado por todos os vereadores e 

passou-se a leitura do Projeto de Lei nº. 001/2020, que dispõe: “Concede revisão geral anual 

aos subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais e dá outras 

providências”. Em discussão: Vereador Ezequiel do Nascimento se manifestou para 

justificação de voto contrario a reposição salarial de agentes políticos. Vereador Clóvis 

Fernandes manifestou-se favorável ao projeto; Vereadora Ana Paula Nedel disse que deveria  
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haver um congelamento dos subsídios dos agentes políticos; Vereador Andrey Herculano disse 

que não repassar os índices das perdas salariais é desmerecer o trabalho dos agentes públicos. 

Também manifestaram os votos favoráveis os Vereadores Jose Danillo Lochs, o Presidente 

Valdemiro Antunes Zeferino que passou a presidência ao seu substituto legal para se 

manifestar no projeto. Em votação: aprovado pela maioria dos Vereadores, sendo seis votos 

favoráveis e dois votos contras, sendo que votaram contra os Vereadores Ana Paula Nedel e 

Ezequiel do Nascimento. Aprovado em único turno de votação.  Leitura do Projeto de Lei nº. 

010/2020, do Executivo Municipal, que dispõe: “Altera a Lei Municipal nº. 675, de 21 de 

setembro de 2011, que reorganiza o quadro de cargos e remuneração dos servidores públicos 

do Município de Nova Esperança do Sudoeste, PR, e dá outras providências”. Em discussão: 

Vereador Andrey Herculano lembrou que a melhoria dos vencimentos dos cargos de 

motoristas e operadores de máquinas vem sendo pleiteado há bastante tempo. Vereador 

Adroaldo Pedro Cogo; Clovis Fernandes, Jose Danillo Locks, que manifestaram e ressaltaram 

a importância do trabalho realizado e do merecimento da categoria. Vereador Ezequiel do 

Nascimento se manifestou ao Projeto de forma favorável, devido a fazer parte da categoria 

contemplada com aumento dos vencimentos, comunicou que iria abster-se da votação. 

Seguindo a discussão, todos os demais vereadores manifestaram seus entendimentos do 

Projeto, inclusive o Senhor Presidente se pronunciou. Em votação: aprovado por sete votos 

favoráveis e uma abstenção; em primeiro turno de votação. Leitura da Súmula do Projeto de 

Lei nº. 003/2020, Executivo Municipal, que dispõe: “Autoriza o Executivo Municipal a 

efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial e Suplementar no Orçamento Geral do 

Município de Nova Esperança do Sudoeste, para o exercício de 2020, e dá outras 

providências”. Em discussão: com manifestos favoráveis da maioria dos vereadores.  Em 

votação: aprovado por unanimidade de votos, segundo turno de votação. Leitura da Súmula do 

Projeto de Lei nº. 008/2020, Executivo Municipal, que dispõe: “Autoriza o executivo 

Municipal a receber em doção equipamentos eletrônicos e câmeras de segurança da ACESLO 

- Associação Comercial e Empresarial de Salto do Lontra e Nova Esperança do Sudoeste - 

PR”. O Presidente abriu para as discussões: manifestaram-se os Vereadores Clovis Fernandes, 

Andrey Herculano e Jose Danillo Locks. Em votação: aprovado por unanimidade, em segundo 

turno de votação. Leitura, discussão e votação da Resolução nº. 002/2020, do Legislativo  
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Municipal, que dispõe: “Concede Reposição Salarial aos Servidores do Legislativo Municipal 

de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, e dá outras providências. Aprovada por 

unanimidade de votos em único turno de votação. Nas Explicações Pessoais com os 

pronunciamentos dos Vereadores inscritos: Vereador Gilmar Carvalho Leão; Vereador 

Adroaldo Pedro Cogo; Vereador Ezequiel do Nascimento; Vereador Jose Danillo Locks; 

Vereadora Ana Paula Nedel e o Vereador Clovis Fernandes, usaram a Tribuna nesta ordem. O 

Senhor Presidente reforçou o convite para que todos participem da audiência pública, da 

Câmara e da Prefeitura, na sexta-feira; fez comunicados e agradecimentos. Nada mais 

havendo a tratar, o Senhor Presidente convidou para a próxima sessão e declarou encerrada a 

Sessão. Plenário Vereador José Luchtemberg, Câmara Municipal de Vereadores de Nova 

Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná. Após aprovada, segue assinada: 

 

Valdemiro Antunes Zeferino                                                                   Jose Danillo Locks   
     Presidente                                                                                               Primeiro Secretário  


