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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 151
a
. (CENTÉSIMA QUINQUAGESIMA 

PRIMEIRA) SESSÃO, DA SÉTIMA LEGISLATURA.  

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (25/05/2020), 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), José Danillo Locks 

(PSD) e Valdemiro Antunes Zeferino (PDT), ausentes o Vereador Gilmar Carvalho Leão 

(PODEMOS). 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 Ofício nº 129/2020 do Executivo Municipal; Leitura da 

mensagem do Projeto de Lei nº 019/2020, do Executivo Municipal. Leitura do Edital de 

Convocação de Audiência Pública, do Legislativo Municipal. Leitura do Parecer da Comissão 

Permanente ao Projeto de Lei nº. 018/2020. Na Ordem do Dia: Leitura da íntegra do Projeto 

de Lei nº. 018/2020, do Executivo Municipal que “Autoriza o Executivo Municipal a efetuar 

a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Nova 

Esperança do Sudoeste, para o exercício de 2020, e dá outras providências”. Em discussão: 

manifestos dos vereadores Clovis Fernandes, Andrey Herculano, José Danillo Locks, 

Adroaldo Pedro Cogo, Cirineu Bonetti, Ezequiel do Nascimento, Ana Paula Nedel, nesta 

ordem, e ao final o Senhor Presidente passou a presidência ao seu representante legal para 

discutir a matéria e esclarecer alguns pontos; considerado um projeto importante de abertura 

de crédito que viabiliza a construção de praça pública, rede de abastecimento de água e 

implementos agrícolas. Em votação: aprovado por todos os vereadores presentes, primeiro 

turno de votação. Leitura da Indicação nº 001/2020, autoria da vereadora Ana Paula Nadel, 

indicando ao Executivo Municipal a aquisição de impressora multifuncional para escola da 

Barra Bonita. Em discussão: defendida pela autora e todos os vereadores se manifestaram 
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favoráveis. Em votação: aprovada por unanimidade de votos. Leitura da Indicação nº 

002/2020, autoria do Vereador José Danillo Locks e outros; indicando a viabilização de 

recursos para pavimentação poliédrica na comunidade de Barra Bonita até a ponte do Rio 

Jaracatiá, ao Prefeito Municipal e ao Deputado Estadual Wilmar Reichembach. Em discussão: 

defendida pelo autor e os demais vereadores. Em votação foi aprovada por todos os 

vereadores presentes. Nas Explicações Pessoais fizeram uso da palavra os Vereadores 

inscritos: neste momento, o Vereador Ezequiel do Nascimento solicitou licença para se 

ausentar da sessão e seguiu-se os pronunciamentos: Vereadora Ana Paula Nedel fez indicação 

verbal de possibilidade de regulamentação da feira de produtores do município; solicitou 

licença e deixou a sessão. Vereador Adroaldo Pedro Cogo comentou sobre os feirantes e a 

importância de incentivar esta atividade. Vereador Jose Danillo Locks falou sobre duas pontes 

que necessitam de manutenção e que já foram tomadas as providências e logo estará 

solucionado. Vereador Cirineu Bonetti justificou sua ausência na sessão anterior. Vereador 

Clovis Fernandes comentou dos assuntos tratados na sessão e explicou os processos de 

liberação de recursos aos municípios, dizendo que o caminho é burocrático e por isso muitas 

vezes demora a efetividade da obra. O Senhor Presidente também fez sua considerações 

finais, agradeceu a todos pelos trabalhos realizados; informou a população sobre boatos de 

casos de COVID19 e que, até o momento, não existe nenhum caso registrado no município. 

Nada mais havendo a tratar, o 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  


