
ATA Nº. 1166/2020                                 LIVRO Nº. 22                                    FOLHA 109 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, 

REALIZADA PELA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO 

SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, A 148
a
. (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA 

OITAVA) SESSÃO, DA SÉTIMA LEGISLATURA.  

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (04/05/2020), 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 e Valdemiro Antunes Zeferino (PDT). Ausente a Vereador José Danillo Locks 

(PSD). 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 dos expedientes recebidos do Executivo Municipal: Ofícios nº. 

110/2020 e Nº. 111/2020; leitura das Mensagens dos Projetos de Leis nº. 015/2020 e nº. 

016/2020, encaminhados para as Comissões Permanentes do Legislativo. Leitura da 

Mensagem do Projeto de Resolução nº. 003/2020, do Legislativo Municipal. Na Ordem do 

Dia: sem matéria para deliberação. Na Explicação Pessoal dos Vereadores inscritos: Vereador 

Gilmar Carvalho Leão fez duas indicações verbais: a compra de um respirador para o hospital 

municipal, com recursos de Emendas Parlamentares; e auxílio com caminhão para 

abastecimento de água na região dos Quilômetros que a população sofre com o período de 

estiagem. Vereador Adroaldo Pedro Cogo relatou serviços de adequação das estradas 

municipais. Também comentou que a população da região dos Quilômetros está sofrendo 

com falta de água e da necessidade de empenho para a solução desse problema. Vereadora 

Ana Paula Nedel justificou a sua ausência na sessão anterior; comentou o Decreto do Prefeito 

Municipal que prorrogou as datas do pagamento do IPTU; fez indicação verbal da 

possibilidade da administração Municipal estar isentando do Imposto IPTU a população com 

mais vulnerabilidade financeira, devido a crise. Comentou dos recursos liberados via Governo 

Federal para área da saúde e sugeriu que as indústrias de confecções do município produzam 

máscaras para o uso da população. Vereador Cirineu Bonetti falou sobre os cuidados que são  
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devidos em época de pandemias e também lembrou que existem casos de dengue e precisa-se 

fazer a prevenção. Comentou sobre as obras de instalação dos poços artesianos para atender 

população do interior. Vereador Ezequiel do Nascimento comentou que as demandas da 

população continuam e são muitas as preocupações sobre a saúde; falou sobre a falta de rede 

de água nas comunidades dos Quilômetros e cobrou ações para atender as demandas da 

população, principalmente em se tratando de abastecimento de água que é um bem essencial. 

Vereador Andrey Herculano também ressaltou a importância de concretizar a obra de rede de 

água em comunidades do interior, já citadas, e que deva ser realizado os serviços com 

urgência que a população vem sentindo os efeitos da estiagem e necessita de medidas neste 

sentido e indicou, verbalmente, que seja auxiliado os produtores na abertura de bebedouros; 

comentou sobre obras que estão sendo efetuadas no Município. Vereador Clovis Fernandes 

disse que foi priorizada pela administração a questão de soluções para instalação de redes de 

água; relatou a liberação de recursos para construção de uma praça no centro cidade; de 

iluminação pública e para recape asfáltico. Também comentou dos investimentos na área de 

saúde e o momento de incertezas que está se apresentando mundialmente pela doença 

COVID/19. O Senhor Presidente relatou medidas adotadas pelo Município para prevenção de 

saúde pública; falou da importância de conscientização do uso de máscaras e a não 

aglomeração de pessoas. Nada mais havendo, o Senhor Presidente fez agradecimentos, 

convite 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  


