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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 146
a
. (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA 

SEXTA) SESSÃO, DA SÉTIMA LEGISLATURA.  

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte (06/04/2020), 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 (PSD), 

Ana Paula Nedel (MDB), Andrey Herculano (PSD), Cirineu Bonetti (PSD), Clovis Fernandes 

(PP), Ezequiel do Nascimento (PODEMOS), José Danillo Locks (PSD) e Valdemiro Antunes 

Zeferino (PDT). Ausente o Vereador Gilmar Carvalho Leão (PODEMOS). A Sessão teve 

início as 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. No Expediente do Dia: leitura da Ata da 

Sessão anterior. Em discussão: sem manifestos. Em votação: aprovada por todos os 

Vereadores presentes. Leitura dos ofícios nº. 075/2020 e 088/2020, do Executivo Municipal. 

Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº. 014/2020, do Executivo Municipal, encaminhado 

para parecer de comissão do Legislativo. Leitura do Parecer ao Projeto de Lei nº 013/2020, do 

Executivo Municipal. Leitura do Parecer e da Mensagem do Projeto de Decreto Legislativo nº. 

002/2020, da Comissão Permanente de Orçamento e Fiscalização Financeira, encaminhado 

para parecer da Comissão Permanente do Legislativo e inclusão na Pauta da próxima sessão.  

Leitura do Parecer ao Projeto de Lei nº. 003/2020, do Legislativo Municipal. Na Ordem do 

Dia: o Senhor Presidente colocou em votação o regime de Urgência e único turno de votação 

do Projeto de Lei nº. 013/2020. Regime de votação aprovado por unanimidade. Em votação o 

regime de Urgência e único turno de votação do Projeto de Lei nº. 003/2020; regime de 

votação aprovado por unanimidade. Leitura do Projeto de Lei nº. 013/2020, do Executivo 

Municipal, que dispõe: “autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, em forma de doação, 

o imóvel que especifica, para fins de servidão de passagem perpétua e gratuita, e dá outras 

providências”. Em discussão: Vereador Clovis Fernandes ressaltou que a servidão de 

passagem se justifica pela instalação de rede de água e poço artesiano. Vereador Andrey 

Herculano manifestou voto favorável; Vereador Ezequiel do Nascimento comentou ser  
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necessária a documentação para o uso do bem pela população onde alcança a rede de água. 

Vereador José Danillo Locks manifestou voto favorável. Vereador Adroaldo Pedro Cogo falou 

da importância dos poços e rede de água para a população do interior que muitas vezes não 

possui outra fonte de água na propriedade. Vereador Cirineu Bonetti se manifestou favorável 

agradecendo ao proprietário do terreno pela doação. Em votação: aprovado por unanimidade 

de votos dos vereadores presentes, único turno de votação. Leitura do Projeto de Lei nº. 

003/2020, do Legislativo Municipal, que dispõe: “Autoriza o Poder Legislativo Municipal a 

Filiar-se e a contribuir mensalmente com a Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste 

do Paraná-ACAMSOP”. Em discussão: manifesto favoráveis dos Vereadores Clovis 

Fernandes, Jose Danillo Locks, Andrey Herculano, Adroaldo Pedro Cogo e Ana Paula Nedel; 

na sequência, o Senhor Presidente passou a presidência ao seu representante legal para se 

pronunciar sobre a matéria. Todos ressaltaram a importância da representatividade da 

entidade. Em votação: aprovado por todos os vereadores presentes, em único turno de votação. 

O Senhor Presidente comentou das medidas de isolamento social e a necessidade de contenção 

da disseminação da pandemia de coronavirus; das medidas estaduais com fechamento do 

comércio de atividade não essencial. Da dispensa de parte da sessão para agilizar os trabalhos 

e evitar aglomerações. Agradeceu aos vereadores pela presença. Fez alguns esclarecimentos 

da forma de atuação e prevenção pelo setor de saúde municipal. 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  


