CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ
ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ, ESTADO DO
PARANÁ, REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE
2018.
MESA EXECUTIVA:

AMARILDO APARECIDO CORREA
FLÁVIO JOSÉ DE AMORIM
JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS

Aos três dias do mês de setembro do ano dois mil e dezoito, 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, FLÁVIO JOSÉ DE AMORIM, JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS, ÉLCIO ALVES 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 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 convidou o Padre
Alexandre Surdi, para fazer a leitura bíblica. Prosseguindo determinou a Secretária da Casa,
que procedesse a leitura da ATA da DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, realizada em 27 de
agosto de 2018, a qual lida e julgada conforme, foi aprovada sem observação. Continuando
determinou a leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE: Oficio nº 340/2018, de 24 de
agosto de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, Acácio Secci, encaminhando o Projeto de
Lei nº 052/2018, de 23 de agosto de 2018, Súmula: Institui no Calendário Municipal o evento
denominado “Encontro Regional de Carros Antigos e Motos” e dá outras providências: A
COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS PARA OPINAR; Parecer de autoria das Comissões de
Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, datado de 03 de setembro de 2018,
opinando favoravelmente a aprovação do Projeto de Lei nº 051/2018, de 14 de agosto de 2018,

Súmula: Dispõe sobre o Sistema de compensação de débitos, inscritos ou não em dívida ativa,
por meio de prestação de serviços, definidos pelas diversas secretarias do Município de Assaí:
A ORDEM DO DIA DA PRESENTE SESSÃO; Ofício nº 407/2018, de 28 de agosto de 2018, de
autoria da Senhora Nilse Shinohata Menegazzo, Secretária Municipal de Finanças, informando
que o município de Assaí, recebeu liberação de recursos no valor de onze mil e cem reais do
Ministério da Educação, para construção de quadra na Escola Rural Padre França Wolkers;
Ofício nº 424/2018, de 30 de agosto de 2018, de autoria da Senhora Nilse Shinohata
Menegazzo, Secretária Municipal de Finanças, informando que o município de Assaí, recebeu
liberação de recursos no valor de cento e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e
sessenta e um centavos, inerentes ao Contrato de Repasse do Ministério das Cidades, para
recapeamento de vias no perímetro urbano de Assaí; Convite da Prefeitura Municipal de Assaí,
através da Secretaria de Educação, para prestigiar a Concentração Cívica em comemoração ao
Dia da Independência do Brasil, a realizar-se no dia 07 de setembro, às oito horas na Avenida
Rio de janeiro. Todos despachados AO CONHECIMENTO DOS SENHORES VEREADORES.
Requerimento nº 027/2018, de 30 de agosto de 2018, de autoria do Vereador Flávio José de
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Amorim, requerendo que seja inserido em Ata, Moção de Aplausos ao Senhor Ricardo Bruno,
Coordenador do Coral de Música São Vicente de Paulo; Requerimento nº 028/2018, de 30 de
agosto de 2018, de autoria do Vereador Flávio José de Amorim, requerendo que seja inserido
em Ata, Moção de Aplausos à Isabela da Silva Melo, Isadora Rodrigues Afonso Silva, Giovana
Pereira Costa, Anna Julia Martire Ezequiel da Silva, Natany Rainara Cordeiro, Isadora Duarte
Torina, Amanda Oliveira Medeiros, Nicoli da Silva Leite, Lívia Maria Leonardi, Julia Kodaka
Bittencourt, Julia Romagnolo da Silva, Nicole Levindo Correia Pinto e Fabiana Oliveira Leite,
pela participação no projeto de inclusão de crianças na música, desenvolvido pelo Coral de
Música São Vicente de Paulo. Ambos, DEFERIDO. Indicação nº 065/2018, de 31 de agosto de
2018, de autoria do vereador José Andrade dos Santos, solicitando a regularização de
sinalização de trânsito na Rua Madri, cruzamento com a Rua Paraguai, inclusive com
instalação de placa indicativa de via de mão única; Indicação nº 066/2018, de 31 de agosto de
2018, de autoria do vereador José Andrade dos Santos, para que seja providenciada a mudança
na sinalização de transito, tornando via de mão dupla a Rua Primavera de nossa cidade:
OFICIE-SE; Terminado os despachos, por Questão de Ordem o Vereador Antônio Menegildo
Gavião Manoel, após fazer as suas considerações, solicitou que os Projetos de Lei constante na
pauta desta Sessão, já com seus respectivos pareceres favoráveis, fossem incluídos na presente
ordem do dia e votados em única discussão e votação. Livre a palavra aos senhores vereadores,
não havendo manifestação, foi aprovado por unanimidade de votos o pedido do Vereador
Antônio Gavião, passando em seguida ao período da ORDEM DO DIA. Em seguida 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, datado de 03 de setembro de
2018, opinando favoravelmente a aprovação do Projeto de Lei nº 051/2018, de 14 de agosto de
2018, Súmula: Dispõe sobre o Sistema de compensação de débitos, inscritos ou não em dívida
ativa, por meio de prestação de serviços, definidos pelas diversas secretarias do Município de
Assaí. Livre a palavra aos senhores vereadores, 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,
datado de 03 de setembro de 2018, opinando favoravelmente a aprovação do Projeto de Lei nº
052/2018, de 23 de agosto de 2018, Súmula: Institui no calendário municipal o evento
denominado “Encontro Regional de Carros Antigos e Motos” e dá outras providências. Livre a
palavra aos senhores vereadores, ninguém desejando se manifestar, dada a votação, foi
aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Esgotadas as matérias em
pauta, neste momento o Senhor Presidente informou que nesta oportunidade será realizada
entrega das homenagens de Moção de Aplausos ao Senhor Ricardo Bruno, Coordenador e às
jovens que participam do Projeto de Inclusão de crianças na música, desenvolvido pelo Coral
de Música São Vicente de Paulo. Após a entrega dos certificados o Senhor Presidente convidou
para usar da palavra ao Senhor Ricardo Bruno. Em seguida convidou também para usar da
palavra o Padre Paulo Cesar Nogueira e Padre Alexandre Surdi. Continuando com os trabalhos
da Sessão, passou-se ao período final das EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O Senhor Presidente
deixou livre a palavra aos senhores vereadores. Pronunciamentos das pessoas convidadas e 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.
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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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