CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ
ATA
DA
TRIGÉSIMA
SEGUNDA
SESSÃO
ORDINÁRIA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ,
ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA EM 13 DE
NOVEMBRO DE 2017.
MESA EXECUTIVA:

AMARILDO APARECIDO CORREA
FLÁVIO JOSÉ DE AMORIM
JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS

Aos treze dias do mês de novembro 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 TRIGÉSIMA 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 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 TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA, realizada em 06 de novembro de 2017, ATA da SEGUNDA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, realizada em 08 de novembro de 2017, as quais lidas e julgadas
conforme, foram aprovadas sem observação. Continuando determinou a leitura das
matérias constantes do EXPEDIENTE: Projeto de Lei nº 069/2017, de 08 de novembro
de 2017, de autoria do vereador Amarildo Aparecido Correa, Súmula: Altera a Lei nº
1402/2014, que dispõe sobre a Zona de Conservação Ambiental Urbana (ZCAU) no
Município de Assaí e dá outras providências; Projeto de Lei nº 070/2017, de 10 de
novembro de 2017, de autoria da vereadora Michelle Matie Morikawa, Súmula: Declara
de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança de Assaí/Pr. e dá outras
providências. Ambos despachados A COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS PARA
OPINAR; Parecer de autoria das Comissões de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento
e Tomada de Contas, opinando favoravelmente á aprovação do Projeto de Lei nº
047/2017, de 29 de setembro de 2017, de autoria do Prefeito Municipal Súmula: Dispõe
sobre o Plano Plurianual –PPA do Município de Assaí para o período de 2018 a 2021 e
dá outras providencias; Parecer de autoria das Comissões de Justiça e Redação e
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, opinando favoravelmente á aprovação do
Projeto de Lei nº 048/2017, de 29 de setembro de 2017, de autoria do Prefeito
Municipal Súmula: Estima a receita e fixa as despesas na Lei Orçamentária Anual –
LOA do município de Assaí para o exercício financeiro de 2018: A ORDEM DO DIA DA
PRESENTE SESSÃO; Oficio Circular nº 056/2017, datado de 24 de outubro de 2017, de
autoria do Senhor Artagão de Mattos Leão Junior, Secretário de Estado da Justiça,
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Trabalho e Direitos Humanos, convidando para solenidade de abertura da feira de
serviços Paraná Cidadão, que será realizada em Foz do Iguaçu, dia 23 de novembro de
2017, às onze horas; Convite de autoria do Pastor Radime de Lima, para participar das
comemorações do Trigésimo Sexto aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil em
nossa cidade, a realizar-se no dia 19 de novembro, as dezenove horas e trinta minutos,
na sede da Igreja; Oficio nº 11/2017 de 13 de novembro de 2017, de autoria do Senhor
Renato Vinicius Mussi, Presidente do Conselho Administrativo da AABB Assai,
convidando para prestigiar os jogos finais da Segunda Competição Citadina AABB &
Ouro Vida, a partir das nove horas do dia 15 de novembro de 2017 na AABB de Assaí;
Oficio datado de 01 de novembro de 2017, de autoria do Senhor Agide Meneguetti,
Presidente do Sistema FAEP, convidando para a solenidade de encerramento do
Programa Empreendedor Rural no próximo dia 01 de dezembro com inicio às oito horas
e trinta minutos nas dependências do Expotrade. Todos despachados AO
CONHECIMENTO DOS SENHORES VEREADORES; Indicação nº 116/2017, de 08 de
novembro de 2017, de autoria das vereadoras Juliana da Silva e Michelle Matie
Morikawa, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal que promova estudos com a
finalidade de promover o controle de natalidade de animais domésticos de rua,
primordialmente cães e gatos, bem como, em virtude dos preparativos para o concurso
público, também se analise a possibilidade de criação de vagas para veterinários para
atender no município de Assaí; Indicação nº 117/2017, de 10 de novembro de 2017, de
autoria da vereadora Juliana da Silva, solicitando a instalação de câmeras de segurança
no pátio da garagem da Prefeitura Municipal de Assaí; Indicação nº 118/2017, de 10 de
novembro de 2017, de autoria do Vereador Flávio José de Amorim, solicitando que
sejam realizadas obras com revestimento de paver e futuramente a construção de
pavimentação asfáltica na Rua Claudio Cezar de Mello e Rua Petrópolis; Indicação nº
119/2017, de 10 de novembro de 2017, de autoria do Vereador Flávio José de Amorim,
para que sejam realizadas obras de recape asfáltico em todas as ruas da Vila Ramalho,
Conjunto Habitacional Planalto e Conjunto Habitacional Novo Horizonte de nossa
cidade; Indicação nº 120/2017, de 10 de novembro de 2017, de autoria do Vereador
Élcio Alves dos Santos, para que seja providenciada a mudança na sinalização de
transito na Avenida Rio de Janeiro, invertendo as vagas destinada para estacionamento
de Idosos do lado esquerdo para o lado direito, mais precisamente entre a Agência do
Bando do Brasil e a Caixa Econômica Federal; Indicação nº 121/2017, de 10 de
novembro de 2017, de autoria do Vereador Flávio José de Amorim, solicitando que seja
procedida a poda das árvores existentes no Estádio Municipal: OFICIE-SE. Terminado
os despachos, por Questão de Ordem o Vereador Antônio Menegildo Gavião Manoel,
após fazer suas considerações, solicitou que os Projetos de Lei sob nº 069/2017 e
070/2017, constantes do expediente desta Sessão, já com seus respectivos pareceres
favoráveis, fossem inseridos na presente ordem do dia e votados em única discussão e
votação. O Senhor Presidente deixou livre a palavra aos senhores vereadores para
discussão do pedido do vereador Gavião, ninguém desejando se manifestar, foi
aprovado por unanimidade de votos. Passando em seguida ao período da ORDEM DO
DIA. 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,
opinando favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 069/2017, de 08 de
novembro de 2017, de autoria do vereador Amarildo Aparecido Correa, Súmula: Altera
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a Lei nº 1402/2014, que dispõe sobre a Zona de Conservação Ambiental Urbana
(ZCAU) no Município de Assaí e dá outras providências. Livre a palavra aos senhores
vereadores para discussão, não havendo manifestação, 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, opinando
favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 070/2017, de 10 de novembro de 2017,
de autoria da vereadora Michelle Matie Morikawa, Súmula: Declara de utilidade pública
o Conselho Comunitário de Segurança de Assaí/Pr. e dá outras providências. Livre a
palavra aos senhores vereadores para discussão, não havendo manifestação, 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, opinando favoravelmente á aprovação do Projeto de Lei nº 047/2017, de 29 de
setembro de 2017, de autoria do Prefeito Municipal Súmula: Dispõe sobre o Plano
Plurianual –PPA do Município de Assaí para o período de 2018 a 2021 e dá outras
providencias. Livre a palavra aos senhores vereadores para discussão, não havendo
manifestação, dada a votação, foi aprovado por unanimidade de votos em primeira
discussão e votação; Parecer de autoria das Comissões de Justiça e Redação e Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, opinando favoravelmente á aprovação do Projeto de
Lei nº 048/2017, de 29 de setembro de 2017, de autoria do Prefeito Municipal Súmula:
Estima a receita e fixa as despesas na Lei Orçamentária Anual – LOA do município de
Assaí para o exercício financeiro de 2018. Livre a palavra aos senhores vereadores para
discussão, não havendo manifestação, dada a votação, foi aprovado por unanimidade de
votos em primeira 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 o Senhor Presidente agradeceu a presença do Doutor
Felipe Akio de Souza Hirata, que atualmente está a frente da Delegacia de Policia Civil
atendendo a Comarca de Assaí, registrando sinceros agradecimentos pela forma que
vem conduzindo, juntamente com sua equipe, os trabalhos árduos no combate a
criminalidade e, na oportunidade se colocou a disposição, pois sabe da dificuldade de
tocar uma delegacia de policia, sendo necessário parceria com diversos seguimentos da
sociedade, como por exemplo o Conselho Comunitário de Segurança de nossa cidade.
Registrou também agradecimento todo especial ao Deputado Alexandre Cury, que na
última sexta feira, dia 10, esteve em nosso município anunciando vários projetos que
irão atender os anseios de nossa comunidade, ocasião em que estiveram presentes várias
lideranças locais, inclusive o Senhor Prefeito Municipal. Nada mais havendo a tratar o
Senhor Presidente agradeceu a presença do Prefeito Acácio Secci, 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.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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