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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 144
a
. (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA 

QUARTA) SESSÃO, DA SÉTIMA LEGISLATURA.  

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (09/03/2020), 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: Adroaldo Pedro Cogo 

(PDT), Ana Paula Nedel (PSL), Andrey Herculano (PSC), Cirineu Bonetti (PDT), Clovis 

Fernandes (PP), Ezequiel do Nascimento (MDB), Gilmar Carvalho Leão (PR), 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. Cumprimentou o Vereador Cirineu Bonetti desejando um bom retorno as 

funções do cargo de Vereador Nesta Câmara Municipal, após período de licença para assumir 

cargo no Executivo Municipal; e designou-o para compor a Comissão Permanente de Serviços 

Públicos, juntamente com os Vereadores Clóvis Fernandes e Ezequiel do Nascimento. No 

Expediente do Dia: leitura da Ata da Sessão anterior; em discussão: sem manifestos. Em 

votação: aprovada por todos os Vereadores. Leitura do Ofício nº. 066/2020, do Executivo 

Municipal, encaminhado Projeto de Lei. Leitura dos Pareceres das Comissões Permanentes do 

Legislativo Municipal ao Projeto de Lei nº. 012/2020, do Executivo Municipal e do Projeto de 

Lei nº. 002/2020, do Legislativo Municipal, de parecer favorável. Na Ordem do Dia: o Senhor 

Presidente colocou em votação o Regime de Urgência, Urgentíssima e único turno de 

discussão e votação ao Projeto de Lei nº. 012/2020, do Executivo Municipal. Regime de 

deliberação aprovado por unanimidade dos Vereadores. Em votação o Regime de Urgência, 

dois turnos de discussão e votação, ao Projeto de Lei nº. 002/2020, do Legislativo Municipal. 

Regime de Urgência aprovado por unanimidade dos Vereadores. Leitura da íntegra do Projeto 

de Lei nº. 012/2020, do Executivo Municipal, que dispõe: “Declara de Utilidade Pública o 

Consórcio Público Intermunicipal Casa Lar”. Em discussão: Vereador Clovis Fernandes disse 

que as informações sobre a necessidade da Declaração se dá em razão do provável 

recebimento de recursos destinados ao Consórcio Público. Sem mais manifestos, foi em  
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votação e aprovado por todos os Vereadores, Único turno de votação. Leitura da Súmula 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: sem manifestos. Em votação: aprovado por 

unanimidade de votos, segundo turno de votação. Leitura do Projeto de Lei nº. 002/2020, do 

Legislativo Municipal, que dispõe: “Reorganiza o Plano de Cargos, Vencimentos, Carreira e 

Avaliação de Desempenho dos Servidores da Câmara Municipal de Nova Esperança do 

Sudoeste, Estado do Paraná e dá outras providências”. Em discussão: Vereadora Ana Paula 

Nedel se manifestou favorável, comentou sobre a necessidade de abertura de cargos, 

principalmente em referência ao Cargo Comissionado de Assessor Jurídico da Presidência; 

falou da necessidade em relação aos cargos efetivos para a continuidade dos serviços 

administrativos do Legislativo. O senhor Presidente passou a presidência ao seu representante 

para participar da discussão e dar esclarecimentos das motivações para a apresentação da 

Matéria de reorganização dos Cargos na Câmara. Vereador Clovis Fernandes comentou 

favorável demonstrando as necessidades dos novos cargos. Vereador Ezequiel do Nascimento 

disse que já cobrava soluções quanto ao relacionado a assessoria jurídica na Casa e manifestou 

voto favorável. Vereador Andrey Herculano fez relato das atribuições dos novos cargos sendo 

todos de importância para o andamento dos trabalhos no Legislativo. Vereador Jose Danillo 

Locks manifestou voto favorável. Em votação: chamada nominal dos vereadores para 

manifestação do voto, com o voto do Presidente, maioria qualificada, o Projeto de Lei foi 

aprovado por unanimidade dos vereadores, primeiro turno de votação. Leitura da Súmula 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 Intermunicipal Casa 

Lar”. Em discussão: não houve manifestos. Em votação: aprovado por unanimidade de votos, 

segundo turno de votação. Nas Explicações Pessoais com os pronunciamentos dos Vereadores 

inscritos: Vereador Gilmar Carvalho Leão relatou que tem recebi informações sobre o veículo 

que faz o transporte escolar na Linha KM 35 e tem tido problemas mecânicos fazendo com 

que muitos alunos percorram o caminho a pé para irem a escola e pediu providências. 

Vereador Adroaldo Pedro Cogo cumprimentou a todos, em especial desejou boas-vindas ao 

Vereador Cirineu Bonetti; disse que o transporte escolar é de muita responsabilidade.  
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Vereador Ezequiel do Nascimento falou das readequações de estradas relatando alguns 

problemas que são percebidos em alguns trechos. Vereador Cirineu Bonetti falou sobre os 

trabalhos que realizou quando de licença e exercendo cargo no Executivo Municipal; fez 

agradecimentos e retorna ao cargo com disposição aos trabalhos do Legislativo. Vereadora 

Ana Paula Nedel relatou problemas de necessidade de pequenos serviços de manutenção dos 

prédios públicos, em especial citou a Escola Municipal Visconde de Mauá. Vereador Jose 

Danillo Locks comentou sobre recursos liberados para realizar o conserto de ponte no rio 

Jaracatiá. Vereador Andrey Herculano falou sobre atendimento nas propriedades e a 

necessidade de máquinas para possibilitar o atendimento. Falou da importância da fiscalização 

dos serviços elogiou a atuação do setor viário na abertura das estradas. Vereador Clovis 

Fernandes cumprimentou a todos, desejou boas-vindas ao vereador Cirineu Bonetti e 

agradeceu ao Suplente Gilmar Milioransa pelos trabalhos realizados. Fez esclarecimentos 

sobre a fiscalização e medições de obras públicas da forma que é realizado; comentou a 

demanda de trabalho dos servidores que fazem a manutenção dos prédios e vias públicas. O 

Senhor Presidente deu ciência do recebimento de Ofícios de recursos de emendas parlametar 

liberados ao Município; comentou trabalho realizado na Linha Furna. Desejou ao vereador 

Cirineu Bonetti um bom retorno aos trabalhos Legislativos. 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  


