CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ
ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA,
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ, ESTADO DO
PARANÁ, REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2017 .
MESA EXECUTIVA:

AMARILDO APARECIDO CORREA
FLÁVIO JOSÉ DE AMORIM
JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano dois mil e
dezessete, nesta cidade de Assaí, Estado do Paraná à hora regimental e na Sala das
Sessões da Câmara Municipal de Vereadores, instalada na Rua Senador Souza Naves nº
371, presentes os Senhores Vereadores: AMARILDO APARECIDO CORREA, ANTÔNIO
MENEGILDO GAVIÃO MANOEL, ÉLCIO ALVES DOS SANTOS, FLÁVIO JOSÉ DE
AMORIM, JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS, JULIANA DA SILVA, MICHELLE MATIE
MORIKAWA, MINORU PAULO TAKAZAKI e WALDENEI SIMÕES, cujos nomes
constam da folha de presença em anexo, realizou-se a VIGÉSIMA NONA SESSÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, sob a presidência do Vereador AMARILDO
APARECIDO CORREA e secretariado pelos Vereadores Flávio José de Amorim e José

Andrade dos Santos. Verificada a existência de número legal, o Senhor Presidente,
declarou em aberto os trabalhos da presente Sessão. Em seguida solicitou ao vereador
José Andrade dos Santos que fizesse a leitura bíblica. Prosseguindo determinou a
Secretária da Casa que procedesse a leitura da ATA da VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO
ORDINÁRIA, realizada em 16 de outubro de 2017, a qual lida e julgada conforme, foi
aprovada sem observação. Continuando determinou a leitura das matérias constantes do
EXPEDIENTE: Ofício nº 458/2017, de 16 de outubro de 2017, de autoria do Prefeito
Municipal Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº 051/2017, de 16 de
outubro de 2017, Súmula: Estabelece datas para pagamento do IPTU e TSU, para o
exercício financeiro de 2018; Ofício nº 459/2017, de 18 de outubro de 2017, de autoria
do Prefeito Municipal Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº
052/2017, de 16 de outubro de 2017, Súmula: Altera dispositivos da Lei Municipal nº
1495/2016 que “Institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica” e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 053/2017, de 18 de outubro de 2017, de autoria do vereador Élcio
Alves do Santos, Súmula: Dispõe que as agências bancárias do Municipio de Assaí
devem ter sanitários em suas instalações, conforme especifica; Ofício nº 463/2017, de
20 de outubro de 2017, de autoria do Prefeito Municipal Senhor Acácio Secci,
encaminhando o Projeto de Lei nº 055/2017, de 05 de outubro de 2017, Súmula: Dispõe
sobre a alteração da composição do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos
Servidores Públicos, conforme o anexo , da distribuição dos cargos, criado pela Lei nº
1456/2015 e inserido na Lei nº 800/2004; Ofício nº 464/2017, de 20 de outubro de 2017,
de autoria do Prefeito Municipal Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei
nº 056/2017, de 05 de outubro de 2017, Súmula: Dispõe sobre a alteração da
composição do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos, da
criação de vagas, constante na Lei nº 800/2004, alterado pela Lei nº 1456/2015; Ofício
nº 465/2017, de 20 de outubro de 2017, de autoria do Prefeito Municipal Senhor Acácio
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Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº 057/2017, de 05 de outubro de 2017, Súmula:
Dispõe sobre a alteração da composição do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos
dos Servidores Públicos, da criação de vagas, constante na Lei nº 1439/2015, inserido
na Lei nº 800/2004; Ofício nº 466/2017, de 20 de outubro de 2017, de autoria do
Prefeito Municipal Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº 058/2017,
de 05 de outubro de 2017, Súmula: Dispõe sobre a alteração da composição do Plano de
Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos, da criação de vagas, constante
na Lei nº 1154/2010, inserido na Lei nº 800/2004; Ofício nº 467/2017, de 20 de outubro
de 2017, de autoria do Prefeito Municipal Senhor Acácio Secci, encaminhando o
Projeto de Lei nº 059/2017, de 05 de outubro de 2017, Súmula: Dispõe sobre a alteração
da composição do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos, da
criação de vagas, constante na Lei nº 800/2004, alterado na Lei nº 991/2007, na Lei nº
1151/2010, na Lei nº 1199/2011 e na Lei 1228/2012; Ofício nº 468/2017, de 20 de
outubro de 2017, de autoria do Prefeito Municipal Senhor Acácio Secci, encaminhando
o Projeto de Lei nº 060/2017, de 05 de outubro de 2017, Súmula: Dispõe sobre a
alteração da composição do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores
Públicos, conforme o anexo IV, da distribuição dos cargos, constante na Lei nº
800/2004; Ofício nº 469/2017, de 20 de outubro de 2017, de autoria do Prefeito
Municipal Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº 061/2017, de 05 de
outubro de 2017, Súmula: Dispõe sobre a alteração da composição do Plano de Cargos,
Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos, da criação de vagas, constante na Lei
nº 1456/2015, inserido na Lei nº 800/2004; Ofício nº 470/2017, de 20 de outubro de
2017, de autoria do Prefeito Municipal Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto
de Lei nº 062/2017, de 05 de outubro de 2017, Súmula: Dispõe sobre a alteração da
composição do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos, da
criação de vagas, pela Lei nº 1117/2010, inserido na Lei nº 800/2004, alterado pela Lei
nº 1288/2013; Ofício nº 471/2017, de 20 de outubro de 2017, de autoria do Prefeito
Municipal Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº 063/2017, de 05 de
outubro de 2017, Súmula: Dispõe sobre a alteração da composição do Plano de Cargos,
Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos, da criação de vagas, constante na Lei
nº 1107/2010, conforme o anexo IV da distribuição dos cargos inseridos na Lei nº
800/2004; Ofício nº 472/2017, de 20 de outubro de 2017, de autoria do Prefeito
Municipal Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº 064/2017, de 05 de
outubro de 2017, Súmula: Dispõe sobre a alteração da composição do Plano de Cargos,
Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos, da criação de vagas, constante na Lei
nº 800/2004, alterado pela Lei nº 991/2007. Ofício nº 473/2017, de 20 de outubro de
2017, de autoria do Prefeito Municipal Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto
de Lei nº 054/2017, de 05 de outubro de 2017, Súmula: Dispõe sobre a alteração da
composição do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos, da
criação de vagas, constante na Lei nº 800/2004, conforme o anexo IV da distribuição
dos cargos, alterado pela Lei nº 1121/2010. Ofício nº 474/2017, de 20 de outubro de
2017, de autoria do Prefeito Municipal Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto
de Lei nº 065/2017, de 05 de outubro de 2017, Súmula: Dispõe sobre a alteração da
composição do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos, da
criação de vagas, constante na Lei nº 800/2004, alterado pela Lei nº 991/2007 e
1225/2012. Todos despachados A COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS PARA
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OPINAR; Parecer das Comissões de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada

de Contas, opinando favoravelmente a aprovação do Projeto de Lei nº 050/2017, de 08
de agosto de 2017, Súmula: Altera o artigo 3º, que versa sobre o Comitê Gestor da Lei
Geral das Micro e Pequenas Empresas do Municipio de Assaí e dá outras providências:
A ORDEM DO DIA DA PRESENTE SESSÃO; Oficio nº 501/20107, de 23 de outubro de
2017, de autoria da Senhora Nilse Shinohata Menegazzo, Secretaria Municipal de
Fazenda, informando liberação de recursos financeiros em favor do município de Assaí,
no valor de cento quinze mil reais referente a Incentivo Financeiro para aquisição de
equipamentos para Unidades de Atenção Primária do Programa de Qualificação –
APSUS; Convite para Primeira Reunião da Comissão Municipal de Geografia e
Estatística, a realizar no dia 24 de outubro de 2017, às quatorze horas na Prefeitura
Municipal de Assaí; Oficio nº 211/2017, de 18 de outubro de 2017, de autoria do
Senhor Alicio Maria, Presidente Interino da Apae de Assaí, convidando para participar
da Cerimonia de Assinatura do Convenio de Cooperação Financeira para o Projeto
“Vencendo barreiras, garantindo direitos e melhorando a qualidade de vida”, entre a
Fundação Banco do Brasil e Apae de Assaí, a ser realizada no dia 25 de outubro, as
nove horas na Apae; Todos despachados AO CONHECIMENTO DOS SENHORES
VEREADORES; Requerimento nº 012/2017, de 19 de outubro de 2017, de autoria do
vereador Antônio Menegildo Gavião Manoel, requerendo que seja inserido em Ata,
Moção de Aplausos ao Senhor Ednilson Clovis Bernardineli, Gerente Geral da Agência
do Banco do Brasil em Assaí; Requerimento nº 013/2017, de 19 de outubro de 2017, de
autoria do vereador Antônio Menegildo Gavião Manoel, requerendo que seja inserido
em Ata, Moção de Aplausos ao Senhor Leandro Cruz de Oliveira, Chefe de Cartório da
035ª Zona Eleitoral de Assaí; Voto de Pesar de autoria dos vereadores Antônio
Menegildo Gavião Manoel e José Andrade dos Santos, à família do Senhor Luiz Franco
de Lima, em virtude de seu falecimento no dia 14 de outubro do corrente: DEFERIDO;
Indicação nº 104/2017, de 20 de outubro de 2017, de autoria de todos os vereadores
desta Casa, solicitando a disponibilização de caminhão auto fossa para realizar
esgotamento das fossas das residências do Distrito do Pau D´Alho do Sul; Indicação nº
105/2017, de 20 de outubro de 2017, de autoria de todos os vereadores desta Casa,
solicitando que sejam realizadas obras de operação tapa buracos na Rua Estados
Unidos, enfrente a Metalúrgica Veipa; Indicação nº 106/2017, de 20 de outubro de
2017, de autoria do Vereador José Andrade dos Santos, para que seja realizada obras de
macadamização e serviços com rolo compressor no prolongamento da Rua Edgar
Alberto Bardal, trecho de acesso a Escola Técnica de nossa cidade: OFICIE-SE.
Terminado os despachos, por Questão de Ordem o Vereador Antônio Menegildo
Gavião Manoel, após fazer suas considerações, solicitou que os Projetos de Lei
constante do expediente desta Sessão, já com seus respectivos pareceres favoráveis,
fossem inseridos na presente ordem do dia e votados em única discussão e votação. O
Senhor Presidente deixou livre a palavra aos senhores vereadores para discussão do
pedido do vereador Gavião, ninguém desejando se manifestar, foi aprovado por
unanimidade de votos. Passando em seguida ao período da ORDEM DO DIA. O Senhor
Presidente procedeu a leitura das matérias constantes: Parecer de autoria das Comissões
de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, opinando
favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 050/2017, de 08 de agosto de 2017,
Súmula: Altera o artigo 3º, que versa sobre o Comitê Gestor da Lei Geral das Micro e
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Pequenas Empresas do Municipio de Assaí e dá outras providências. Livre a palavra aos
senhores vereadores para discussão do projeto, ninguém desejando se manifestar, dada a
votação, foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação; Parecer
de autoria das Comissões de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas, opinando favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 051/2017, de 16 de
outubro de 2017, Súmula: Estabelece datas para pagamento do IPTU e TSU, para o
exercício financeiro de 2018. Livre a palavra aos senhores vereadores para discussão do
projeto, ninguém desejando se manifestar, dada a votação, foi aprovado por
unanimidade de votos em única discussão e votação; Parecer de autoria das Comissões
de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, opinando
favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 052/2017, de 16 de outubro de 2017,
Súmula: Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1495/2016 que “Institui a Nota Fiscal
de Serviços Eletrônica” e dá outras providências. Livre a palavra aos senhores
vereadores para discussão do projeto, ninguém desejando se manifestar, dada a votação,
foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação; Parecer de
autoria das Comissões de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas, opinando favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 053/2017, de 18 de
outubro de 2017, de autoria do vereador Élcio Alves do Santos, Súmula: Dispõe que as
agencias bancarias do Municipio de Assaí devem ter sanitários em suas instalações,
conforme especifica. Livre a palavra aos senhores vereadores para discussão do projeto,
ninguém desejando se manifestar, dada a votação, foi aprovado por unanimidade de
votos em única discussão e votação; Parecer de autoria das Comissões de Justiça e
Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, opinando favoravelmente à
aprovação do Projeto de Lei nº 054/2017, de 05 de outubro de 2017, Súmula: Dispõe
sobre a alteração da composição do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos
Servidores Públicos, da criação de vagas, constante na Lei nº 800/2004, conforme o
anexo IV da distribuição dos cargos, alterado pela Lei nº 1121/2010. Livre a palavra aos
senhores vereadores para discussão do projeto, ninguém desejando se manifestar, dada a
votação, foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação; Parecer
de autoria das Comissões de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas, opinando favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 055/2017, de 05 de
outubro de 2017, Súmula: Dispõe sobre a alteração da composição do Plano de Cargos,
Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos, conforme o anexo , da distribuição dos
cargos, criado pela Lei nº 1456/2015 e inserido na Lei nº 800/2004. Livre a palavra aos
senhores vereadores para discussão do projeto, ninguém desejando se manifestar, dada a
votação, foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação; Parecer
de autoria das Comissões de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas, opinando favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 056/2017, de 05 de
outubro de 2017, Súmula: Dispõe sobre a alteração da composição do Plano de Cargos,
Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos, da criação de vagas, constante na Lei
nº 800/2004, alterado pela Lei nº 1456/2015. Livre a palavra aos senhores vereadores
para discussão do projeto, ninguém desejando se manifestar, dada a votação, foi
aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação; Parecer de autoria
das Comissões de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas,
opinando favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 057/2017, de 05 de outubro
de 2017, Súmula: Dispõe sobre a alteração da composição do Plano de Cargos, Carreira
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e Vencimentos dos Servidores Públicos, da criação de vagas, constante na Lei nº
1439/2015, inserido na Lei nº 800/2004. Livre a palavra aos senhores vereadores para
discussão do projeto, ninguém desejando se manifestar, dada a votação, foi aprovado
por unanimidade de votos em única discussão e votação; Parecer de autoria das
Comissões de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, opinando
favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 058/2017, de 05 de outubro de 2017,
Súmula: Dispõe sobre a alteração da composição do Plano de Cargos, Carreira e
Vencimentos dos Servidores Públicos, da criação de vagas, constante na Lei nº
1154/2010, inserido na Lei nº 800/2004. Livre a palavra aos senhores vereadores para
discussão do projeto, ninguém desejando se manifestar, dada a votação, foi aprovado
por unanimidade de votos em única discussão e votação; Parecer de autoria das
Comissões de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, opinando
favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 059/2017, de 05 de outubro de 2017,
Súmula: Dispõe sobre a alteração da composição do Plano de Cargos, Carreira e
Vencimentos dos Servidores Públicos, da criação de vagas, constante na Lei nº
800/2004, alterado na Lei nº 991/2007, na Lei nº 1151/2010, na Lei nº 1199/2011 e na
Lei 1228/2012. Livre a palavra aos senhores vereadores para discussão do projeto,
ninguém desejando se manifestar, dada a votação, foi aprovado por unanimidade de
votos em única discussão e votação; Parecer de autoria das Comissões de Justiça e
Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, opinando favoravelmente à
aprovação do Projeto de Lei nº 060/2017, de 05 de outubro de 2017, Súmula: Dispõe
sobre a alteração da composição do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos
Servidores Públicos, conforme o anexo IV, da distribuição dos cargos, constante na Lei
nº 800/2004. Livre a palavra aos senhores vereadores para discussão do projeto,
ninguém desejando se manifestar, dada a votação, foi aprovado por unanimidade de
votos em única discussão e votação; Parecer de autoria das Comissões de Justiça e
Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, opinando favoravelmente à
aprovação do Projeto de Lei nº 061/2017, de 05 de outubro de 2017, Súmula: Dispõe
sobre a alteração da composição do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos
Servidores Públicos, da criação de vagas, constante na Lei nº 1456/2015, inserido na Lei
nº 800/2004. Livre a palavra aos senhores vereadores para discussão do projeto,
ninguém desejando se manifestar, dada a votação, foi aprovado por unanimidade de
votos em única discussão e votação; Parecer de autoria das Comissões de Justiça e
Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, opinando favoravelmente à
aprovação do Projeto de Lei nº 062/2017, de 05 de outubro de 2017, Súmula: Dispõe
sobre a alteração da composição do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos
Servidores Públicos, da criação de vagas, pela Lei nº 1117/2010, inserido na Lei nº
800/2004, alterado pela Lei nº 1288/2013. Livre a palavra aos senhores vereadores para
discussão do projeto, ninguém desejando se manifestar, dada a votação, foi aprovado
por unanimidade de votos em única discussão e votação; Parecer de autoria das
Comissões de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, opinando
favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 063/2017, de 05 de outubro de 2017,
Súmula: Dispõe sobre a alteração da composição do Plano de Cargos, Carreira e
Vencimentos dos Servidores Públicos, da criação de vagas, constante na Lei nº
1107/2010, conforme o anexo IV da distribuição dos cargos inseridos na Lei nº
800/2004. Livre a palavra aos senhores vereadores para discussão do projeto, ninguém
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desejando se manifestar, dada a votação, foi aprovado por unanimidade de votos em
única discussão e votação; Parecer de autoria das Comissões de Justiça e Redação e
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, opinando favoravelmente à aprovação do
Projeto de Lei nº 064/2017, de 05 de outubro de 2017, Súmula: Dispõe sobre a alteração
da composição do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos, da
criação de vagas, constante na Lei nº 800/2004, alterado pela Lei nº 991/2007. Livre a
palavra aos senhores vereadores para discussão do projeto, ninguém desejando se
manifestar, dada a votação, foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão
e votação; Parecer de autoria das Comissões de Justiça e Redação e Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, opinando favoravelmente à aprovação do Projeto de
Lei nº 065/2017, de 05 de outubro de 2017, Súmula: Dispõe sobre a alteração da
composição do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos, da
criação de vagas, constante na Lei nº 800/2004, alterado pela Lei nº 991/2007 e
1225/2012. Livre a palavra aos senhores vereadores para discussão do projeto, ninguém
desejando se manifestar, dada a votação, foi aprovado por unanimidade de votos em
única discussão e votação. Esgotadas as matérias em pauta, passou-se ao período final
das EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O Senhor Presidente deixou livre a palavra aos senhores
vereadores. Pronunciamentos dos senhores vereadores, foram gravados em mídia
eletrônica anexa a esta ATA, conforme determina o artigo 145, § 2º, alínea “e”, do
Regimento Interno desta Câmara Municipal.
ENCERRAMENTO.

Esgotadas as matérias em pauta e nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente
agradeceu a presença dos Senhores Vereadores, imprensa, munícipes assaienses,
funcionários, e em nome de Deus declarou por encerrado os trabalhos da presente
Sessão, do que para constar, lavrou-se a presente ATA.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
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