CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ
ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA,
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ, ESTADO DO
PARANÁ, REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2017 .
MESA EXECUTIVA:

AMARILDO APARECIDO CORREA
FLÁVIO JOSÉ DE AMORIM
JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS

Aos sete dias do mês de agosto 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 DÉCIMA OITAVA 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 DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO
ORDINÁRIA, realizada em 07 de agosto de 2017, a qual lida e julgada conforme, foi
aprovada sem observação. Continuando determinou a leitura das matérias constantes do
EXPEDIENTE: Ofício nº 347/2017 de 04 de agosto de 2017, de autoria do Prefeito
Municipal, Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº 035/2017, de 02 de
agosto de 2017, Súmula: Dispõe sobre autorização para a concessão dos serviços de
limpeza pública do município de Assaí: AS COMISSÕES DE JUSTIÇA, FINANÇAS E
VIAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO PARA OPINAR; Ofício nº 252/2017
de 14 de julho de 2017, de autoria do Secretario Municipal de Fazenda, Senhor Cleiton
Francisco dos Santos, informando liberação de recursos da Secretaria de Infraestrutura e
Logística do Estado do Paraná, no valor de setenta e nove mil cinquenta e um reais e
vinte centavos, referente ao Convênio nº 041/2016; Ofício nº 298/2017 de 21 de julho
de 2017, de autoria do Secretario Municipal de Fazenda, Senhor Cleiton Francisco dos
Santos, informando liberação de recursos da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná,
no valor de sessenta mil reais, relativo a incentivo de custeio do Programa Hospsus;
Ofício nº 275/2017 de 20 de julho de 2017, de autoria do Secretario Municipal de
Fazenda, Senhor Cleiton Francisco dos Santos, informando liberação de recursos no
valor de noventa e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos,
referente ao Contrato de Operação de Crédito nº 3290/2014, junto a Agência de fomento
do Estado do Paraná, para pavimentação de vias urbanas do Municipio de Assaí; Ofício
nº 301/2017 de 29 de junho de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, Senhor Acácio
Secci, encaminhando resposta de indicações apresentadas por esta Casa; Oficio nº
332/2017, datado de 29 de junho de 2017, de autoria do Doutor Felipe Assis Coelho,
Promotor Substituto da Promotoria da Comarca de Assaí, comunicando que o Inquérito
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civil nº MPPR-0011.06.000004-6, no qual a Câmara Municipal figura como
representada foi arquivado por esta Promotoria de Justiça, conforme copia da promoção
de arquivamento anexa; Convite do Colégio Estadual Conselheiro Carrão para participar
do Evento Internet Segura, a realizar-se no dia 09 de agosto de 2017, às oito horas e
trinta minutos do Auditório do Colégio Carrão; Todos despachados AO
CONHECIMENTO DOS SENHORES VEREADORES; Indicação nº 073/2017, de 31 de
julho de 2017, de autoria do vereador José Andrade dos Santos, solicitando que seja
realizada operação tapa buracos e recape asfáltico em todas as ruas da Vila São Pedro
de nossa cidade; Indicação nº 074/2017, 31 de julho de 2017, de autoria do vereador
José Andrade dos Santos, solicitando a realização de serviços de reforma e manutenção
da pracinha existente na Vila Prudêncio de nossa cidade; Indicação nº 075/2017, 31 de
junho de 2017, de autoria do vereador Flávio José de Amorim, solicitando a construção
de galeria de águas pluviais no cruzamento da Rua Ceará com a Rua Minas Gerais;
Indicação nº 076/2017, 31 de julho de 2017, de autoria do vereador Flávio José de
Amorim, para que seja realizada limpeza dos bueiros de todas as ruas do perímetro
urbano; Indicação nº 077/2017, 02 de agosto de 2017, de autoria do vereador Flávio
José de Amorim, para que seja realizado os serviços de cascalhamento na Estrada da
Seção Peroba de nosso município; Indicação nº 078/2017, 02 de agosto de 2017, de
autoria do vereador Flávio José de Amorim, para que seja realizado os serviços de
cascalhamento na Estrada da Seção Cerro Leão até a Fazenda Uberaba e Fazenda São
Bento; Indicação nº 079/2017, de 02 de agosto de 2017, de autoria do vereador Élcio
Alves dos Santos, solicitando que seja regularizada a sinalização de transito com pintura
de lombada em todas as ruas existentes nos Conjuntos Habitacionais Paraiso e sol
Nascente: OFICIE-SE; Terminado os despachos, por Questão de Ordem o Vereador
Waldenei Simões, solicitou ao Presidente que convocasse os membros da Comissão de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para se reunirem na quarta feira dia 09 de
agosto, às quatorze horas na Câmara Municipal para discutir o Projeto de Lei sob nº
035/2017, que trata da concessão dos serviços de limpeza publica no Município de
Assaí. Ninguém mais desejando usar da palavra e não havendo matérias para o período
da ORDEM DO DIA, passou-se ao período final das EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O
Senhor Presidente deixou livre a palavra aos senhores vereadores. Pronunciamentos dos
senhores vereadores e das pessoas convidadas, 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.

_________________________________
Rua Senador Souza Naves, 371 – Centro – Cep 86220-000 – Fone: (43) 3262-1414 – Fax: (43) 3262-3834
e-mail: cmassai@cmassai.pr.gov.br – ASSAI - PR

