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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 143
a
. (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA 

TERCEIRA) SESSÃO, DA SÉTIMA LEGISLATURA.  

Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (02/03/2020), 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: Ana Paula Nedel (PSL), 

Andrey Herculano (PSC), Clovis Fernandes (PP), Gilmar Carvalho Leão (PR), José Danillo 

Locks (PDT) e Valdemiro Antunes Zeferino (PDT). Ausente os Vereadores: Adroaldo Pedro 

Cogo (PDT), Ezequiel do Nascimento (MDB) e Gilmar Milioransa (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. Presente dois terços dos vereadores abriu 

aos trabalhos da Sessão; leitura dos Expedientes do Dia: leitura da Ata da Sessão anterior; em 

discussão: sem manifestos. Em votação: aprovada por todos os Vereadores presentes. Leitura 

da Mensagem do Projeto de Lei nº. 002/2020, do Legislativo Municipal, encaminhado para 

Parecer das Comissões Permanentes. Leitura dos Pareceres das Comissões Permanentes do 

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

Executivo, de parecer favorável. Na Ordem do Dia: leitura do Projeto de Lei nº. 011/2020, do 

Executivo Municipal, que dispõe: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de 

Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município, para o Exercício de 2020”. Em 

discussão: se manifestaram favoráveis todos os vereadores presentes: Clovis Fernandes, 

Andrey Herculano, José Danillo Locks, Ana Paula Nedel e Gilmar Carvalho Leão; que 

lembraram que a matéria já tramitou e foi aprovada no exercício anterior, como não se 

concretizou o financiamento precisa ser incorporado novamente ao Orçamento vigente; sendo 

que os recursos do Crédito Adicional visa financiamento para construção de barracões 

industriais, necessários para a geração de empregos no Município. Em votação: aprovado por 

todos os vereadores presentes, votaram um número de cinco vereadores, em primeiro turno de 

votação. Leitura do Projeto de Lei nº. 009/2020, do Executivo Municipal, que dispõe: 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o aporte de recursos ao Consórcio Público  
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Intermunicipal Casa Lar”. Em discussão; manifestaram-se os Vereadores Clovis Fernandes e 

Andrey Herculano que de forma positiva descreveram os serviços prestados pela entidade 

Casa Lar aos menores e a necessidade de dispor de veículo para melhor atender aos trabalhos. 

Em votação foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, primeiro turno de 

votação. Leitura da Súmula 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 Clovis Fernandes explicou 

que o Projeto visa aumentos reais nos salários da categoria dos motoristas e operadores de 

máquinas pesadas, para valorização destes servidores que é uma preocupação as frequentes 

baixas quem vem sofrendo o setor, devido aos baixos salários. Em votação: aprovado por 

todos os vereadores presentes, segundo turno de votação. Finalizado a Ordem do Dia o 

Vereador Andrey Herculano solicitou autorização para se ausentar do Plenário. Nas 

Explicações Pessoais com os pronunciamentos dos Vereadores inscritos: Vereadora Ana Paula 

Nedel fez seu pronunciamento sobre o empoderamento feminino para homenagear as 

Mulheres Pelo Dia Internacional da Mulher; após a conclusão de sua fala, solicitou licença e 

deixou o Plenário. Vereador Clovis Fernandes fez convite de evento relacionado ao Dia da 

Mulher, e divulgou campanha de entrega de lixo relacionado as embalagens de agrotóxico. 

Vereador Gilmar Carvalho Leão dispensou a palavra. O Senhor Presidente fez o comunicado 

do retorno do Vereador Cirineu Bonetti ao cargo, na próxima sessão. Comentou os resultados 

da Audiência Pública do Terceiro Quadrimestre do Exercício de dois mil e dezenove. 

Parabenizou a todas as mulheres pela comemoração do dia oito de março Dia Internacional da 

Mulher. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, 

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  


