CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ
ATA
DA
VIGÉSIMA
PRIMEIRA
SESSÃO
ORDINÁRIA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ,
ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA EM 10 DE
SETEMBRO DE 2018 .
MESA EXECUTIVA:

AMARILDO APARECIDO CORREA
FLÁVIO JOSÉ DE AMORIM
JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS

Aos dez 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 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 convidou o
Pastor Paulo da Igreja Avivamento Bíblico, para fazer a leitura bíblica. Prosseguindo
determinou a Secretária da Casa, que procedesse a leitura da ATA da VIGÉSIMA SESSÃO
ORDINÁRIA, realizada em 03 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 353/2018, de 05 de setembro de 2018, de autoria do Prefeito
Municipal, Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº 054/2018, de 05 de
setembro de 2018, Súmula: Fica Instituído o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2018.2,
relativo aos débitos fiscais para com o Municipio de Assaí; Projeto de Lei nº 055/2018, de 06
de setembro de 2018, de autoria da Mesa Executiva da Câmara Municipal de Assaí, Súmula:
Autoriza o Municipio de Assaí, a abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), no orçamento vigente, Lei nº 1575/2017 e dá outras
providências. Ambos despachados: A COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS PARA OPINAR;
Oficio nº 03/2018, de 10 de setembro de 2018, de autoria do Senhor Vinicius Mussi, Presidente
da Associação Atlética do Banco do Brasil, apresentando requerimento de renovação do Titulo
de Utilidade Pública e encaminhando o relatório dos serviços prestamos a comunidade;
Convite de autoria do Secretario Estadual do Desenvolvimento Urbano, Senhor Silvio
Magalhães Barros, para reunião técnica de avaliação, acompanhamento e definição de ações da
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Serviço Social Autônomo PARANACIDADE
em parceria com as Prefeituras Municipais, a realizar-se no dia 13 de setembro, das 15 às 17
horas, em Cornélio Procópio Paraná: Todos despachados AO CONHECIMENTO DOS
SENHORES VEREADORES. Requerimento nº 029/2018, de 06 de setembro de 2018, de autoria
do Vereador Minoru Paulo Takazaki, requerendo que seja inserida em Ata, Moção de Aplausos
à Cleverson Douglas de Barros, Lucilene Borges da Silva, Rodiney Kamada Suzuki, Heleno
Marçal Sega Almeida, Júlio Cezar Carvalho, Viviane Massume Okamura Carvalho, Felipe
Bizarria Branco e Júlio Cesar, membros do Moto Clube Águias Sasferas, em reconhecimento
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pelo trabalho social prestado à comunidade assaiense, desenvolvido através dos Projetos Moto
Criança e Moto Natal: DEFERIDO. Requerimento nº 030/2018, de 10 de setembro de 2018, de
autoria do vereador José Andrade dos Santos, após atendidos os requisitos legais, que seja
oficiado o Prefeito Municipal para que informe a esta Casa se existe a Patrulha Rural na
Secretaria de Agricultura? Se há alguma maquina pesada, tipo retroescavadeira, caminhão,
rolo, etc, que fica a disposição da Secretaria de Agricultura? Em sendo afirmativo quais são os
maquinários: A ORDEM DO DIA DA PRESENTE SESSÃO; Indicação nº 067/2018, de 05 de
agosto de 2018, de autoria da vereadora Juliana da Silva, solicitando que seja realizada a
limpeza e manutenção da bacia de captação de enxurradas existente na Estrada de acesso ao
Distrito do Pau D´Alho do Sul; 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 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 10 de setembro de 2018, opinando favoravelmente a aprovação do Projeto de Lei nº
054/2018, de 05 de setembro de 2018, Súmula: Fica Instituído o Programa de Recuperação
Fiscal – REFIS 2018.2, relativo aos débitos fiscais para com o 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 10 de
setembro de 2018, opinando favoravelmente a aprovação do Projeto de Lei nº 055/2018, de 06
de setembro de 2018, de autoria da Mesa Executiva da Câmara Municipal de Assaí, Súmula:
Autoriza o Municipio de Assaí, a abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), no orçamento vigente, Lei nº 1575/2017 e dá outras
providências. Livre a palavra aos senhores vereadores, dela fez uso o vereador Antônio
Menegildo Gavião Manoel. Após saudar a todos os presentes, parabenizou o vereador José
Andrade, propositor do requerimento, no entanto acredita que não teria a necessidade de
apresentar requerimento, já que apenas através de oficio ou até mesmo convidando o secretario
responsável pela pasta para prestar esses esclarecimentos seria o suficiente, já que o
requerimento tem um peso maior, e havendo, como de fato há, um bom relacionamento com o
executivo, todos os secretários estão a disposição para esclarecimentos às dúvidas dos senhores
vereadores, portanto disse que votará contrario ao requerimento. Novamente livre a palavra aos
senhores vereadores, dela fez uso o vereador Waldenei Simões. Inicialmente saudando a todos
os presentes. Em seguida teceu comentários sobre o requerimento de autoria do vereador José
Andrade, o qual justificou que o vereador está apenas solicitando informações para saber se
existem maquinários a disposição da Secretaria de Agricultura, para logo após a resposta,
apresentar projeto de lei com o intuito de atender e beneficiar os pequenos agricultores que
precisam dos serviços em suas propriedades. Portanto justificou que são apenas
questionamento de quais e quantos maquinários estão a disposição da secretaria, para então
destinar corretamente no projeto o que pode e o que não pode oferecer aos agricultores. Em
seguida fez uso da palavra a vereadora Juliana da Silva, inicialmente parabenizou o vereador
José Andrade e se manifestou favorável sua proposição. Disse também que por várias vezes
alguns secretários foram convidados a comparecer a esta Casa para prestar informações, porém
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até o momento poucos vieram. Livre a palavra dela fez uso o vereador Flávio José de Amorim,
após saudar a todos, disse que tem participado ativamente do desenvolvimento dos trabalhos
realizados pela secretaria de obras de nossa cidade e que muitos serviços estão sendo
realizados na zona rural. Em seguida discordou com a vereadora Juliana quanto à questão dos
secretários não atenderem quando são convocados para virem a esta Casa prestar
esclarecimento sobre os trabalhos da administração, mesmo porque todos que foram
convidados aqui estiveram. Disse também que o melhor a fazer é sua pessoa solicitar que seja
oficiado o convite. Neste momento a vereadora Juliana, solicitou uso da palavra e solicitou
verbalmente ao senhor Presidente que encaminhe oficio ao Secretario da Agricultura
convidando-o para a sessão desta Casa e na oportunidade esclareça os questionamentos dos
vereadores. Ninguém mais desejando usar da palavra, passou-se a votação, sendo o
requerimento 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 Voto de Congratulações à Direção e toda equipe da Escola Municipal
Rotary Club, à Professora Ana Cristina Ferreira e ao estudante Murilo Casoni Rodrigues, pela
conquista do 1° Lugar no IV Concurso de Charges da Folha de Londrina, cujo tema foi "O que
é Copa do Mundo?". Em seguida convidou a vereadora Michelle Matie Morikawa para usar da
palavra e fazer a entrega das homenagens. 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 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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