CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ
ATA
DA
VIGÉSIMA
QUARTA
SESSÃO
ORDINÁRIA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ,
ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA EM 18 DE
SETEMBRO DE 2017 .
MESA EXECUTIVA:

AMARILDO APARECIDO CORREA
FLÁVIO JOSÉ DE AMORIM
JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS

Aos dezoito dias do mês de setembro 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 VIGÉSIMA QUARTA 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 VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA, realizada em 11 de setembro de 2017, a qual lida e julgada conforme, foi
aprovada sem observação. Continuando determinou a leitura das matérias constantes do
EXPEDIENTE: Ofício nº 405/2017, de 14 de setembro de 2017, de autoria do Prefeito
Municipal Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº 040/2017, de 13 de
setembro de 2017, Súmula: Cria o Conselho Municipal de promoção da igualdade racial
do município de Assaí, e dá outras providências: A COMISSÃO DE JUSTIÇA,
FINANÇAS E EDUCAÇÃO PARA OPINAR; Ofício nº 507/2017, de 14 de setembro de
2017, de autoria do Secretário de Educação, Senhor Conrado de Oliveira Neto,
agradecendo pelo empréstimo do púlpito para apresentação do Desfile Cívico que
aconteceu no dia 07 de setembro do corrente; Convite do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, para participar do X Fórum Licitações, a realizar-se nos dias 26 e 27 de
setembro de 2017, em Londrina; Convite do Colégio Estadual Barão do Rio Branco
para visitar a Feita Cultural e Cientifica realizada pelos alunos do Ensino Fundamental,
cujo tema é “Meu Brasil, Brasileiro”, no dia 22 de setembro de 2017. Todos AO
CONHECIMENTO DOS SENHORES VEREADORES; Voto de Pesar datado de 15 de
setembro de 2017, de autoria do vereador Waldenei Simões, em virtude do falecimento
do senhor Ivan José da Silva, ocorrido no dia 14 de setembro do corrente; Voto de Pesar
datado de 15 de setembro de 2017, de autoria do vereador Flávio José de Amorim, em
virtude do falecimento do senhor Paulo Martins ocorrido no dia 09 de setembro do
corrente; Indicação nº 095/2017, datada de 12 de setembro de 2017, de autoria do
vereador Antônio Menegildo Gavião Manoel, solicitando que seja instalada defensas
metálicas na Avenida Rio de Janeiro, á margem declive da pista, nas proximidades da
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Empresa Jumbo; Indicação nº 096/2017, datada de 15 de setembro de 2017, de autoria
dos vereadores Amarildo Aparecido Correa, Flávio José de Amorim e Waldenei
Simões, solicitando estudos quanto a possibilidade de ser acrescentada no itinerário do
ônibus do Transporte Cidadão a Vila Rural de nossa cidade e na impossibilidade que
sejam autorizados ao menos horários pré-estabelecidos no período da manhã e no final
da tarde; Indicação nº 097/2017, datada de 15 de setembro de 2017, de autoria do
vereador Jose Andrade dos Santos, para que seja realizada operação tapa buracos em
todas as ruas dos Conjuntos Habitacionais Planalto e Novo Horizonte de nossa cidade:
OFICIE-SE; Terminado os despachos, restando tempo regimental, o Senhor Presidente
deixou livre a palavra aos senhores vereadores, ninguém desejando se manifestar,
passou-se ao período da Ordem do Dia, o Senhor Presidente procedeu a leitura da
matéria constante: Parecer das Comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas e Viação, Obras Públicas e Planejamento, datado de 04 de setembro
de 2017, opinando favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 039/2017, de 11 de
agosto de 2017, de autoria do Vereador Antônio Menegildo Gavião Manoel, Súmula:
Dispõe sobre a proibição do corte de serviços de fornecimento de energia elétrica e água
no Município de Assaí e dá outras providências. Livre a palavra aos senhores
vereadores para discussão, ninguém desejando se manifestar, dada a votação, foi
aprovado por unanimidade de votos em segunda e última 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, lavrou-se a presente ATA.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

_________________________________
Rua Senador Souza Naves, 371 – Centro – Cep 86220-000 – Fone: (43) 3262-1414 – Fax: (43) 3262-3834
e-mail: cmassai@cmassai.pr.gov.br – ASSAI - PR

