CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ
ATA
DA
VIGÉSIMA
TERCEIRA
SESSÃO
ORDINÁRIA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ,
ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA EM 24 DE
SETEMBRO DE 2018 .
MESA EXECUTIVA:

AMARILDO APARECIDO CORREA
FLÁVIO JOSÉ DE AMORIM
JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS

Aos vinte e quatro 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 TERCEIRA 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 Delmárcio, da Igreja Assembleia de Deus no Distrito do Pau D´Alho do Sul, para fazer
a leitura bíblica. Prosseguindo determinou a Secretária da Casa, que procedesse a leitura da
ATA da VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, realizada em 17 de setembro de 2018, a
qual lida e julgada conforme, foi aprovada sem observação. Neste momento, por Questão de
Ordem, o vereador Waldenei Simões solicitou ao senhor Presidente a inclusão do Projeto de
Lei sob nº 053/2018, de 04 de setembro de 2018, Súmula: Altera disposições dos lotes
constantes do art. 1º da Lei Municipal 1468/2015 que “Autoriza o Poder Público a promover
empreendimento habitacional em conjunto com a Companhia de Habitação do Paraná, em
áreas de sua propriedade” e dá outras providências, na pauta da presente Sessão Ordinária, haja
vista que o referido projeto já se encontrava nesta Casa, porém não constava na pauta dessa
noite, mas diante da urgência na aprovação da matéria que vem de encontro aos anseios da
coletividade, solicitou que o projeto fosse inserido na presente pauta. Acatando o pedido do
vereador Waldenei, o Senhor Presidente determinou à secretaria a inclusão do Projeto de Lei nº
053/2018 na pauta e em seguida procedesse a leitura das matérias constantes do
EXPEDIENTE: Oficio nº 351/2018, de 04 de setembro de 2018, de autoria do Prefeito
Municipal, Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº 053/2018, de 04 de
setembro de 2018, Súmula: Altera disposições dos lotes constantes do art. 1º da Lei Municipal
1468/2015 que “Autoriza o Poder Público a promover empreendimento habitacional em
conjunto com a Companhia de Habitação do Paraná, em áreas de sua propriedade” e dá outras
providências: A COMISSÃO DE JUSTIÇA, FINANÇAS E VIAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS E
PLANEJAMENTO PARA OPINAR; Oficio nº 373/2018, de 20 de setembro de 2018, de autoria
do Prefeito Municipal, Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº 058/2018, de
19 de setembro de 2018, Súmula: Altera a habilitação exigida no anexo II da Lei 1614/2018,
para os cargos de agente de máquinas e veículos – função de operador de máquina pesada e
operador de máquina pesada especial e dá outras providências; Oficio nº 374/2018, de 20 de
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setembro de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, Senhor Acácio Secci, encaminhando o
Projeto de Lei nº 059/2018, de 19 de setembro de 2018, Súmula: Insere habilitação “normal
superior” a mínima exigida para o cargo de professor no âmbito do art. 1º da Lei Municipal nº
1592/2018 e dá outras providências em cumprimento a LDB; Oficio nº 377/2018, de 20 de
setembro de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, Senhor Acácio Secci, encaminhando o
Projeto de Lei nº 061/2018, de 20 de setembro de 2018, Súmula: Dispõe sobre a concessão de
uso de bem móvel, de propriedade do Municipio de Assaí, à Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE do Municipio de Assaí; Oficio nº 378/2018, de 21 de setembro de 2018,
de autoria do Prefeito Municipal, Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº
062/2018, de 20 de setembro de 2018, Súmula: Dispõe sobre a incineração de talões de
cheques inutilizados pelo Poder Executivo e dá outras providências. Todos despachados
COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS PARA OPINAR; Oficio nº 238/2018, de 19 de setembro
de 2018, de autoria do Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos, Senhor
Cláudio Roberto Prudêncio, encaminhando copia dos ofícios que foram enviados para cada
secretaria municipal, com a indicação dos nobres edis na sua individualização; Convite de
autoria da senhora Nilse Shinohata Menegazzo, para participar de Audiência Pública referente
a avaliação de metas fiscais e físicas, relativas ao Segundo Quadrimestre de 2018; Convite do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para participar da Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o tema central “Proteção integral
Diversidade e Enfrentamento das Violências e Saúde Mental”, a realizar-se no dia 27 de
setembro, às oito horas no Auditório do CEEP; Convite da Coordenadora do Polo UAB de
Assaí, para participar da Cerimonia de Colação de Grau dos Formandos do Curso de
Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá – UEM, que acontecerá no
dia 04 de outubro de 2018, às dezenove horas no Auditório do Colégio Barão do Rio Branco.
Todos despachados AO CONHECIMENTO DOS SENHORES VEREADORES. Projeto de
Decreto Legislativo nº 003/2018, de 19 de setembro de 2018, Súmula: Concede a Comenda
Ouro Verde ao Sr. Vanderlei Rodrigues dos Santos, pelos relevantes serviços públicos
prestados ao Município de Assaí: A ORDEM DO DIA DA PRESENTE SESSÃO; Requerimento
nº 033/2018, de 19 de setembro de 2018, de autoria de todos os vereadores, requerendo que
seja inserida em Ata, Moção de Aplausos a Paulo Sérgio Kuya, Elaine Amaral de Araújo
Ramos, Jussara de Fátima Ribeiro, Vera Lúcia Miranda, Josiane Gomes de Moraes, Valéria
Miranda, Regina Maria da Silva, Regiane Mota Barboza, Bruna Domingues, Kátia Amaral
Ferreira, Ivanete Balbino da Silva Santos, Silvia Domingues dos Santos, Arlete Nagildo Thomé
de Jesus, Alex Sandro Ferreira, Iraci Diniz Maciel, Magna Aparecida Lopes de Oliveira,
Niridiane Jora dos Santos, Thayane France Pereira, Simone S. Rocha, Cleonice de Souza,
Victor Hugo Beltrão Leite, Talita Isabelly dos Santos Maltezo, Rafael Candido Luiz, Danilo
dos Santos, José Carlos Alves da Silva Anny Vicente Bignardi, Josiane Lopes Paulo, Izael
Lourenço, Marcos Koiti Katto, Maria Helena Ueno, Céria Hashimoto, Sérgio Munhoz e Elmo
Stresser, por todo empenho e dedicação dispensados na realização do Projeto COPATI 2017
“DIÁLOGO + UNIÃO = SOLUÇÕES”, projeto premiado em 2017, apresentado pela Escola
Rural Municipal Padre França Wolkers do Distrito do Pau D´Alho do Sul: DEFERIDO;
Requerimento nº 034/2018, de 19 de setembro de 2018, de autoria do vereador Waldenei
Simões, após oitiva do Emérito Plenário e atendidos os requisitos legais, que seja encaminhado
requerimento solicitando informações sobre o total de recursos remanejados no orçamento do
município através de créditos adicionais, suplementares e extraordinários e demais
modalidades no ano de 2017; qual o total das verbas remanejadas através dos créditos
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adicionais, suplementares e extraordinários e demais modalidades por secretaria municipal,
esclarecendo o valor retirado e o valor recebido através dos créditos por cada secretaria
municipal: A ORDEM DO DIA DA PRESENTE SESSÃO; Indicação nº 070/2018, de 21 de
setembro de 2018, de autoria do vereador Flávio José de Amorim, solicitando a realização de
obras com revestimento de paver e futuramente a construção de pavimentação asfáltica na Rua
Cláudio Cesar de Mello e Rua Petrópolis de nossa cidade; Indicação nº 071/2018, de 21 de
setembro de 2018, de autoria do vereador José Andrade dos Santos, solicitando obras de
empiçarramento na Estrada Rural da Seção Paineira; Indicação nº 072/2018, de 21 de setembro
de 2018, de autoria do vereador Flávio José de Amorim, para que seja viabilizada a aquisição
de um triturador de galhos para que a prefeitura possa realizar os serviços de poda das árvores
e destinação correta dos resíduos; Indicação nº 073/2018, de 21 de setembro de 2018, de
autoria do vereador Flávio José de Amorim, para que seja procedido o alargamento da ponte
existente na Varginha, estrada de acesso à Seção Cebolão e Distrito do Pau D´Alho do Sul;
Indicação nº 074/2018, de 21 de setembro de 2018, de autoria do vereador Flávio José de
Amorim, solicitando que seja realizado os reparos que se fazem necessários na ponte existente
na Estrado do Distrito do Pau D`Alho do Sul sentido Vila Nova do Pote: 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 constantes 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, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e Viação, Obras Públicas e Planejamento,
datado de 24 de setembro de 2018, opinando favoravelmente a aprovação do Projeto de Lei nº
053/2018, de 04 de setembro de 2018, Súmula: Altera disposições dos lotes constantes do art.
1º da Lei Municipal 1468/2015 que “Autoriza o Poder Público a promover empreendimento
habitacional em conjunto com a Companhia de Habitação do Paraná, em áreas de sua
propriedade” 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. Parecer de autoria das Comissões de Justiça e Redação e Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, datado de 24 de setembro de 2018, opinando favoravelmente
a aprovação do Projeto de Lei nº 058/2018, de 19 de setembro de 2018, Súmula: Altera a
habilitação exigida no anexo II da Lei 1614/2018, para os cargos de agente de máquinas e
veículos – função de operador de máquina pesada e operador de máquina pesada especial 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; Parecer de autoria das Comissões de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas, datado de 24 de setembro de 2018, opinando favoravelmente a aprovação
do Projeto de Lei nº 059/2018, de 19 de setembro de 2018, Súmula: Insere habilitação “normal
superior” a mínima exigida para o cargo de professor no âmbito do art. 1º da Lei Municipal nº
1592/2018 e da outras providências em cumprimento a LDB. 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 24 de setembro de 2018, opinando
favoravelmente a aprovação do Projeto de Lei nº 061/2018, de 20 de setembro de 2018,
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Súmula: Dispõe sobre a concessão de uso de bem móvel, de propriedade do Municipio de
Assaí, à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE do Municipio 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 24 de
setembro de 2018, opinando favoravelmente a aprovação do Projeto de Lei nº 062/2018, de 20
de setembro de 2018, Súmula: Dispõe sobre a incineração de talões de cheques inutilizados
pelo Poder Executivo 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; Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2018, de 19 de setembro de
2018, Súmula: Concede a Comenda Ouro Verde ao Sr. Vanderlei Rodrigues dos Santos, pelos
relevantes serviços públicos prestados ao Município de Assaí. O Senhor Presidente deixou
livre a palavra aos senhores vereadores para discussão do projeto. Não havendo manifestação
passou-se a votação, ao que o senhor Presidente informou que conforme previsão legal e
regimental se dará pelo processo secreto. Prosseguindo solicitou a secretaria da Casa que
distribuísse as cédulas de votação, em seguida determinou o recolhimento e solicitou ao senhor
Primeiro Secretário, Vereador José Andrade dos Santos, que procedesse a apuração dos votos.
Obtendo-se o resultado de aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação.
Requerimento nº 034/2018, de 19 de setembro de 2018, de autoria do vereador Waldenei
Simões, após oitiva do Emérito Plenário e atendidos os requisitos legais, que seja encaminhado
requerimento solicitando informações sobre o total de recursos remanejados no orçamento do
município através de créditos adicionais, suplementares e extraordinários e demais
modalidades no ano de 2017; qual o total das verbas remanejadas através dos créditos
adicionais, suplementares e extraordinários e demais modalidades por secretaria municipal,
esclarecendo o valor retirado e o valor recebido através dos créditos por cada secretaria
municipal. Livre a palavra aos senhores vereadores, ninguém desejando se manifestar, dada a
votação, foi aprovado por seis votos a dois em única discussão e votação. Esgotadas as
matérias em pauta, o Senhor Presidente informou que nesta oportunidade será realizada entrega
das homenagens de Moção de Aplausos à Diretora, Professores e Colaboradores, por todo
empenho e dedicação dispensados na realização do Projeto COPATI 2017 “DIÁLOGO + UNIÃO
= SOLUÇÕES”, projeto premiado em 2017, apresentado pela Escola Rural Municipal Padre
França Wolkers do Distrito do Pau D´Alho do Sul. 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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