CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ, ESTADO DO
PARANÁ, REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE
2018.

MESA EXECUTIVA:

AMARILDO APARECIDO CORREA
FLÁVIO JOSÉ DE AMORIM
JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS

Aos dezenove dias do mês de fevereiro 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, 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 PRIMEIRA 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 Flávio José de
Amorim que fizesse a leitura bíblica. Neste momento o Senhor Presidente convidou o
Senhor Acácio Secci, Mui Digno Prefeito Municipal para assentar-se a Mesa Principal.
Prosseguindo determinou a Secretária da Casa que procedesse a leitura da ATA da
TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA, realizada em 11 de dezembro de 2017, ATA
da PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, realizada em 29 de janeiro de 2018, ATA
da SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, realizada em 06 de fevereiro de 2018, as
quais lidas e julgadas conforme, foram aprovadas sem observação. Continuando
determinou a leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE: Ofício nº 033/2018, de
07 de fevereiro de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, Senhor Acácio Secci,
encaminhando o Projeto de Lei nº 008/2018, de 06 de fevereiro de 2018, Súmula: Altera
os valores dispostos nos art. 3º e 4º da Lei nº 1431/2015, que dispõe sobre a manutenção
do Programa Federal “Mais Médicos”, e dá outras providências: A COMISSÃO DE
JUSTIÇA, FINANÇAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA
OPINAR; Ofício nº 038/2018, de 15 de fevereiro de 2018, de autoria do Prefeito

Municipal, Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº 010/2018, de 02 de
fevereiro de 2018, Súmula: Regulamenta a proibição de reserva ou demarcação de
vagas de estacionamento por particulares em vias pública no município de Assaí e dá
outras providências Ofício nº 039/2018, de 15 de fevereiro de 2018, de autoria do
Prefeito Municipal, Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº 009/2018,
de 02 de fevereiro de 2018, Súmula: Institui o Programa Pé na Faixa no Municipio de
Assaí a fim de regulamentar o transito de veículos em faixas de pedestres e dá outras
providências. Ambos despachados: A COMISSÃO DE JUSTIÇA, FINANÇAS, VIAÇÃO
OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO PARA OPINAR.
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Oficio nº 586/2017, de 22 de dezembro de 2017, de autoria da Senhora Nilse Shinohata
Menegazzo, Secretária Municipal de Fazenda, informando liberação de recursos
financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de cento e
trinta e oito mil, cento e noventa e dois reais e vinte e sete centavos, relativos à
construção de uma escola municipal do Conjunto Dr. Adamazildo Bomtempo; Convite
da Prefeitura Municipal, para participar de Audiência Pública referente a avaliação das
metas fiscais e físicas, relativas ao Terceiro Quadrimestre de 2017, em cumprimento aos
artigos 9º, § 4º e art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a realizar-se no dia 28 de
fevereiro de 2018, às quatorze horas na Câmara Municipal de Assaí; Oficio nº
005/2018, de 01 de fevereiro de 2018, de autoria do Presidente do Conselho Municipal
de Saúde, Senhor Radime de Lima, encaminhando o calendário de reuniões ordinárias
do Conselho Municipal de Saúde para o ano de 2018, informando também o local e
horários programados; AO CONHECIMENTO DOS SENHORES VEREADORES.
Requerimento nº 001/2018, de 15 de fevereiro de 2018, de autoria do vereador
Amarildo Aparecido Correa, requerendo que seja encaminhando oficio ao Prefeito
Municipal solicitando as seguintes informações: 1 – Se o Poder Executivo efetuou ou
não eventual contrato de locação de imóvel para fins de implantação de uma empresa
denominado como sendo “FÁBRICA DE CHOPP”, na Avenida Rio de Janeiro nesta
cidade e Comarca? 2 – Em sendo afirmativa a resposta, informe quais os critérios
utilizados para implantação da aludida empresa a luz da Lei Municipal 668/2001? 3 –
Quais os critérios utilizados para aprovação ou não da utilização dos benefícios da Lei
acima? 4 – Qual a quantidade de empregos gerados pela empresa beneficiada pela Lei?
5 – Qual o prazo estabelecido no referido contrato de locação a ser custeado pelo
munícipio? 6 – Toda a avaliação para concessão do benefício fora analisado por uma
Comissão? Em sendo afirmativo, encaminhar cópia do parecer e do requerimento
protocolado pela empresa e 7. Por fim encaminhar cópia do contrato de locação e ainda
cópia de todo o processo que iniciou e implantou a empresa denominada como sendo
“Fábrica de Chopp”: A ORDEM DO DIA DA PRESENTE SESSÃO; Requerimento nº
002/2018, de 15 de fevereiro de 2018, de autoria do vereador Flávio José de Amorim,
requerendo que seja inserido em Ata, Voto de Congratulações a Professora Madalena
Camargo Bittencourt Raminelli, em agradecimento pelo trabalho realizado a frente da
direção da Escola Municipal Princesa Isabel; Requerimento nº 003/2018, de 15 de
fevereiro de 2018, de autoria do vereador Flávio José de Amorim, requerendo que seja
inserido em Ata, Voto de Congratulações a Professora Claudenir Dias dos Santos, em
agradecimento pelo trabalho realizado a frente da Coordenação da Escola Municipal
Princesa Isabel: DEFERIDO; Indicação nº 001/2018, de 15 de fevereiro de 2018, de
autoria do vereador Flávio José de Amorim, solicitando que sejam disponibilizados
funcionários da área de saúde, para atender no Posto de Saúde do Distrito do Pau
D´Alho do Sul, durante o período de férias coletivas da Prefeitura Municipal de Assaí;
Indicação nº 002/2018, de 15 de fevereiro de 2018, de autoria do vereador Flávio José
de Amorim, solicitando que seja realizado estudos visando a possibilidade de extensão
do auxilio alimentação a todos os servidores, inclusive os professores municipais;
Indicação nº 003/2018, de 15 de fevereiro de 2018, de autoria do vereador Flávio José
de Amorim, solicitando que seja realizada limpeza das caixas de contenção de água nas
estradas rurais da Vila Nova do Pote, Gasperi e Agua Azul; Indicação nº 004/2018, de
15 de fevereiro de 2018, de autoria do vereador Flávio José de Amorim, solicitando que
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seja realizada limpeza dos bueiros existentes na estrada da Seção Água Azul; Indicação
nº 005/2018, de 15 de fevereiro de 2018, de autoria do vereador Flávio José de Amorim,
solicitando os serviços de manutenção nas estradas rurais de acesso à Seção Maracatu e
Ramal 14, Bela Vista, nas proximidades do Sitio do Senhor Jangada: OFICIE-SE.
Terminado os despachos, esgotado o tempo regimental, passou-se ao período da
ORDEM DO DIA. O Senhor Presidente procedeu a leitura da matéria constante:
Requerimento nº 001/2018, de 15 de fevereiro de 2018, de autoria do vereador
Amarildo Aparecido Correa, requerendo que seja encaminhando oficio ao Prefeito
Municipal solicitando as seguintes informações: 1 – Se o Poder Executivo efetuou ou
não eventual contrato de locação de imóvel para fins de implantação de uma empresa
denominado como sendo “FÁBRICA DE CHOPP”, na Avenida Rio de Janeiro nesta
cidade e Comarca? 2 – Em sendo afirmativa a resposta, informe quais os critérios
utilizados para implantação da aludida empresa a luz da Lei Municipal 668/2001? 3 –
Quais os critérios utilizados para aprovação ou não da utilização dos benefícios da Lei
acima? 4 – Qual a quantidade de empregos gerados pela empresa beneficiada pela Lei?
5 – Qual o prazo estabelecido no referido contrato de locação a ser custeado pelo
munícipio? 6 – Toda a avaliação para concessão do benefício fora analisado por uma
Comissão? Em sendo afirmativo, encaminhar cópia do parecer e do requerimento
protocolado pela empresa e 7. Por fim encaminhar cópia do contrato de locação e ainda
cópia de todo o processo que iniciou e implantou a empresa denominada como sendo
“Fábrica de Chopp”. O Senhor Presidente deixou livre a palavra aos senhores
vereadores, para discussão do requerimento, dela fez uso o vereador Antônio Menegildo
Gavião Manoel. Após saudar a todos os presentes, fez menção ao requerimento ora em
discussão, salientando que tais informações poderiam ter sido solicitadas através de
oficio ao Executivo Municipal. Motivo pelo qual solicitou ao senhor Presidente que
colocasse a disposição do Plenário para que o presente requerimento fosse retirado de
pauta. Ato continuo o Senhor Presidente colocou em votação o pedido do vereador
Gavião para que o Requerimento nº 001/2018, fosse retirado de pauta. Dada à votação,
foi rejeitado o pedido do vereador por cinco votos a três. Novamente o Senhor
Presidente deixou livre a palavra aos senhores vereadores, ninguém mais desejando se
manifestar passou-se a votação do Requerimento nº 001/2018, o qual foi aprovado por
seis votos a dois, em única discussão e votação. Esgotadas as matérias em pauta,
passou-se ao período final das EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Neste momento o Senhor
Presidente convidou o Prefeito Municipal Senhor Acácio Secci para usar da palavra. Em
seguida deixou livre a palavra aos senhores vereadores. Pronunciamento dos senhores
vereadores e do Prefeito Municipal 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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