CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ
ATA
DA
VIGÉSIMA
SEGUNDA
SESSÃO
ORDINÁRIA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ,
ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA EM 17 DE
SETEMBRO DE 2018 .
MESA EXECUTIVA:

AMARILDO APARECIDO CORREA
FLÁVIO JOSÉ DE AMORIM
JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS

Aos dezessete 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 SEGUNDA 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
Pastor João Paulo, para fazer a leitura bíblica. Prosseguindo determinou a Secretária da Casa,
que procedesse a leitura da ATA da VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, realizada em
10 de setembro de 2018, a qual lida e julgada conforme, foi aprovada sem observação.
Continuando determinou a leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE: Oficio nº
357/2018, de 13 de setembro de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, Senhor Acácio Secci,
encaminhando o Projeto de Lei nº 056/2018, de 13 de setembro de 2018, Súmula: Autoriza o
Municipio de Assaí, através do Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir um Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no orçamento vigente
e dá outras providências: A COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS PARA OPINAR; Oficio nº
443/2018, de 10 de setembro de 2018, de autoria da Senhora Nilse Shinohata Menegazzo,
informando que o Municipio de Assaí, recebeu recursos no valor de cento e trinta e oito mil,
cento e noventa e dois reais e vinte e oito centavos, relativo a construção de uma escola
municipal do Conjunto Dr. Adamazildo Bomtempo; Convite da Comissão Organizadora do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para participar das duas etapas
da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, com o tema Central
“Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências e Saúde Mental”, sendo a PréConferencia, a realizar-se no dia 18 de setembro de 2018, às oito horas, no Auditório do
Colégio CEEP, e a conferencia com técnicos será realizada no dia 27 de setembro, às oito
horas também no Auditório do Colégio CEEP; Convite da Prefeitura Municipal, por meio da
Secretaria de Cultura e Turismo, para participar da abertura oficial da Primavera Gastronômica
que acontecerá no dia 21 de setembro, as dezoito horas e trinta minutos no Centro de Eventos
Toyossaburo Ikeda: Todos despachados AO CONHECIMENTO DOS SENHORES
VEREADORES. Requerimento nº 030/2018, de 10 de setembro de 2018, de autoria de todos os
vereadores, requerendo que seja inserida em Ata, Moção de Aplausos ao Senhor José Carlos
Alves da Silva, proprietário da Academia Hard Figh Club; Requerimento nº 031/2018, de 10 de
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setembro de 2018, de autoria de todos os vereadores, requerendo que seja inserido em Ata,
Moção de Aplausos, ao atleta Jeferson Vieira Santos, pela conquista do Titulo de Campeão
Paranaense e Brasileiro de Kung-Fu, Categoria Juvenil; Requerimento nº 032/2018, de 10 de
setembro de 2018, de autoria de todos os vereadores, requerendo que seja inserido em Ata,
Moção de Aplausos, ao atleta Fábio Alexandre Rosa, pela conquista do Titulo de Campeão
Paranaense de Kung-Fu, Categoria Juvenil: DEFERIDO. Indicação nº 068/2018, de 14 de
setembro de 2018, de autoria do vereador Élcio Alves dos Santos, solicitando que sejam
procedidos os reparos e melhorias necessárias nas Ruas existentes no Bairro Estrada Velha de
nossa cidade; Indicação nº 069/2018, de 14 de setembro de 2018, de autoria do vereador Élcio
Alves dos Santos, solicitando estudos visando a possiblidade de se fazer o loteamento do
terreno existente no final da Rua Uruguai, nos fundos da Escola APAE de nossa cidade, haja
vista que poderia solucionar a questão do escoamento de águas pluviais naquele local, ainda
reverter recursos em prol de nosso município: OFICIE-SE; Terminado os despachos, por
Questão de Ordem o Vereador Antônio Menegildo Gavião Manoel, após fazer as suas
considerações, solicitou que o Projeto de Lei constante na pauta desta Sessão, já com seus
respectivos pareceres favoráveis, fosse incluído na presente ordem do dia e votado 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 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 17 de setembro de 2018, opinando favoravelmente a aprovação
do Projeto de Lei nº 056/2018, de 13 de setembro de 2018, Súmula: Autoriza o Municipio de
Assaí, através do Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir um Crédito Adicional
Suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no orçamento vigente 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, 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, lavrouse a presente ATA.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
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