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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 147
a
. (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO, DA SÉTIMA 

LEGISLATURA.  

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte (13/04/2020), 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), Gilmar Carvalho Leão (PODEMOS, José Danillo Locks (PSD) e 

Valdemiro Antunes Zeferino (PDT). Ausente a Vereadora Ana Paula Nedel (MDB). A Sessão teve 

início no horário regimental; 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 do Parecer ao 

Projeto de Lei nº 014/2020, do Executivo Municipal, da Comissão Permanente do Legislativo. 

Leitura do Parecer Projeto de Decreto Legislativo nº. 002/2020, da Comissão Permanente da 

Câmara. Na Ordem do Dia: o Senhor Presidente colocou em votação o regime de Urgência em 

único turno de votação do Projeto de Lei nº. 014/2020. Regime de votação aprovado por 

unanimidade dos vereadores presentes. Leitura do Projeto de Lei nº. 014/2020, do Executivo 

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

Suplementar no Orçamento do Município de Nova Esperança do Sudoeste, para o Exercício de 

2020, e dá outras providências”. Em discussão: Vereador Clovis Fernandes comentou que mesmo 

diante da crise que se instalou no país, vê com alegria a liberação de parte do convenio assinado há 

três anos e vem para restaurar parte da estrada para São Luiz. Vereador Andrey Herculano também 

falou da importância do projeto, muito importante fiscalizar a qualidade da pavimentação. Vereador 

Adroaldo disse ser favorável e lembrou que o trecho a ser pavimentado está com o calçamento bem 

precário e irá melhorar muito para o tráfego na via. Vereador Jose Danillo Locks lembrou que a obra 

é aguardada pela população já há bastante tempo. Em votação: aprovado por unanimidade de votos 

dos vereadores presentes, único turno de votação. Leitura do Projeto de Decreto nº. 002/2020, do 

Legislativo Municipal, que dispõe: “Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas do Executivo  
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Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, referente ao Exercício Financeiro de 

2018”. Em discussão: Vereador Andrey Herculano falou que as Contas com Parecer Favorável, com 

Ressalvas, contradições nos balancetes e que foram sanadas e acolhidas pelo Tribunal de Contas e a 

Comissão acolheu o Parecer do Tribunal. Vereador Clovis Fernandes comentou do prazo em que as 

referidas Contas ficam para análise de vereadores e da população, não foram recebidas contestações 

divergentes; dos motivos de ressalvas citou a falta da assinatura em ata; e uma diferença de 

descrição de valores; sanadas no contraditório e resultou no Parecer pela aprovação. Vereador 

Adroaldo Pedro Cogo manifestou seu voto favorável. Vereador Ezequiel do Nascimento falou que é 

a primeira vez como vereador que analisa contas com ressalvas, por isso buscou informações junto 

ao Tribunal de Contas das ressalvas e mesmo que busque entender melhor o processo das contas, 

vota favorável acompanhando o parecer do Tribunal de Contas. Vereador José Danillo Locks 

manifestou voto favorável e comentou do empenho da equipe técnica do Executivo. Vereador 

Cirineu Bonetti lembrou que a análise de contas pelo Tribunal é abrangente e o entendimento foi 

pela regularidade. Vereador Gilmar Carvalho Leão manifestou voto favorável. O Presidente passou 

a presidência ao seu representante legal para discussão do Decreto; disse da agilidade do Tribunal 

para a análise e julgamento das Contas; a ressalva são apontamentos técnicos que foram sanados; 

disse competir ao Legislativo a aprovação ou a desaprovação das Contas; ressaltou que as contas 

chegaram ao legislativo em janeiro e permaneceram a disposição para a apreciação de todos. Após o 

Presidente abriu para a votação, chamada nominal dos vereadores para manifestação de voto, 

aprovado por oito votos, ou seja, por unanimidade dos Vereadores presentes, único turno de 

votação. O Senhor Presidente lembrou que a sessão não possui explicação pessoal para não se 

prolongar seguindo as recomendações de enfrentamento da pandemia. Também comentou 

providências da equipe de saúde e o comitê sobre medidas municipais da gestão e controle de 

disseminação do COVID 19. Agradeceu a presença dos Vereadores e aos trabalhos realizados na 

sessão. Não havendo matéria para deliberação na Pauta, a sessão do dia vinte de abril fica suspensa. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente convidou para a próxima sessão no dia 27 de abril 

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  


