
ATA Nº. 1174/2020                                 LIVRO Nº. 22                                    FOLHA 124 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, 

REALIZADA PELA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO 

SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, A 156
a
. (CENTÉSIMA QUINQUAGESIMA 

SEXTA) SESSÃO, DA SÉTIMA LEGISLATURA.  

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (29/06/2020), 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, 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 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 da mensagem do Projeto de Lei nº. 020/2020, do 

Executivo Municipal, encaminhado para parecer das comissões permanentes. Leitura dos 

Pareceres, emitidos pela Comissão Permanente, aos Projetos de Leis do Legislativo: nº 

004/2020 e 005/2020. Leitura do Ofício nº. 908/2020, da Direção do Fórum da Comarca de 

Salto do Lontra/PR. Na Ordem do Dia: leitura do Projeto de Lei nº. 004/2020, do Legislativo 

Municipal, que dispõe: “Dispõe sobre a fixação dos subsídios mensais do Prefeito, do Vice-

Prefeito e dos Secretários Municipais do Município de Nova Esperança do Sudeste, Estado do 

Paraná, para gestão compreendida entre 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2024”. 

Em discussão: Vereador Andrey Herculano disse que a fixação dos subsídios dos Agentes 

Políticos do Executivo Municipal manteve os valores recebidos na atual legislatura, 

considerando o cenário de crise que se apresenta no País. Vereador Clovis Fernandes lembrou 

que os salários dos servidores foram congelados ate dois mil e vinte e um, então foi de bom 

entendimento não haver acréscimos de valores. Vereador José Danillo Locks também se 

manifestou favorável e disse que a matéria é importantíssima. Vereador Adroaldo Pedro Cogo 

disse que se espera um agravamento de crise com perda de arrecadação e vota favorável aos 

valores dos subsídios sem alteração. Vereador Cirineu Bonetti citou o momento de crise na  
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economia do País e justo manter os valores sem acréscimos. Em votação: aprovado por todos 

os Vereadores presentes em primeiro turno de votação. Leitura do Projeto de Lei nº. 005/2020, 

do Legislativo Municipal, que dispõe: “Dispõe sobre a fixação dos subsídios mensais dos 

Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal do Município de Nova Esperança do 

Sudoeste, Estado do Paraná, para a Legislatura compreendida entre 01 de Janeiro de 2.021 a 

31 de Dezembro de 2.024, e dá outras providências”. Em discussão: Vereador Clovis 

Fernandes disse que da mesma forma os subsídios dos Agentes Políticos do Legislativo foram 

mantidos os valores da atual legislatura e que esta Câmara sempre teve cuidado para a fixação 

dos subsídios de acordo com a realidade do Município. Vereador Andrey Herculano lembrou 

dos limites para fixação dos subsídios e que o projeto atende as normas constitucionais. 

Vereador Ezequiel do Nascimento se manifestou favorável e que os valores permanecem os 

mesmos e o momento requer prudência, sendo que não haja aumento dos valores. Vereador 

Adroaldo Pedro Cogo lembrou que os subsídios são válidos para os próximos quatro anos. 

Vereador José Danillo Locks disse ser favorável e que haverá crises e dificuldades nas 

administrações. Vereador Cirineu Bonetti disse ser favorável manter os valores sem 

acréscimos e lembrou que os servidores terão seus salários congelados. Em votação: aprovado 

por unanimidade de votos, primeiro turno de votação. Nas Explicações Pessoais, fizeram uso 

da palavra os Vereadores inscritos: Vereador Adroaldo Pedro Cogo; Vereadora Ana Paula 

Nedel; Vereador Ezequiel do Nascimento; Vereador Andrey Herculano; Vereador Cirineu 

Bonetti e Vereador Clovis Fernandes. O Senhor Presidente agradeceu aos vereadores pela 

aprovação das matérias; comentou sobre reunião da saúde e a confirmação do primeiro caso 

de COVID19 no Município; também comentou a provável alteração da data da realização das 

eleições municipais em virtude da pandemia. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a 

sessão. A íntegra dos pronunciamentos consta na Ata Eletrônica. 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  


