CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ
ATA
DA
TRIGÉSIMA
SEGUNDA
SESSÃO
ORDINÁRIA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ,
ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA EM 26 DE
NOVEMBRO DE 2018.
MESA EXECUTIVA:

AMARILDO APARECIDO CORREA
FLÁVIO JOSÉ DE AMORIM
JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS

Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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 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 convidou o Pastor
Radime de Lima, da Igreja Presbiteriana em Assaí, para fazer a leitura bíblica.
Prosseguindo determinou a Secretária da Casa, que procedesse a leitura da ATA da
TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, realizada em 19 de novembro de 2018, a
qual lida e julgada conforme, foi aprovada sem observação. Em seguida determinou a
leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE: Oficio nº 280/2018, de 26 de
novembro de 2018, de autoria do Senhor Claudio Roberto Prudêncio, Secretario
Municipal de Administração e Recursos Humanos, informando que a indicação nº
082/2018, de autoria do vereador Élcio Alves dos Santos foi encaminhada à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente; Oficio nº 296/2018, de 20 de novembro de 2018, de
autoria do Senhor Claudio Roberto Prudêncio, Secretario Municipal de Administração e
Recursos Humanos, encaminhando copia dos ofícios que foram enviados para as
secretarias municipais com as indicações dos vereadores desta Casa; Oficio nº
297/2018, de 20 de novembro de 2018, de autoria do Senhor Claudio Roberto
Prudêncio, Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos, encaminhando
copia dos ofícios que foram enviados para os departamentos competentes, referente ao
Oficio nº 134/2018 da Câmara Municipal de Assaí, o qual solicita informações sobre as
instalações do campo de bocha e malha no Parque Ikeda; Oficio nº 298/2018, de 20 de
novembro de 2018, de autoria do Senhor Claudio Roberto Prudêncio, Secretario
Municipal de Administração e Recursos Humanos, encaminhando copia dos ofícios que
foram enviados para as secretarias municipais com as indicações dos vereadores desta
Casa; Oficio nº 527/2018, de 21 de outubro de 2018, de autoria da Senhora Nilse
Shinohata Menegazzo, Secretaria Municipal de Finanças, informando que o município
de Assaí, recebeu no dia 21 de novembro de 2018, o valor de dez mil, duzentos e
dezenove reais e cinquenta e seis centavos, relativos a construção da Escola Rural Pe.
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Franca Wolkers; Convite do Presidente do Sistema Faep, Senhor Agide Meneguette,
para solenidade de encerramento do Programa Empreendedor Rural, a realizar-se no dia
14 de dezembro, com inicio às oito horas nas dependências do Expotrade, em Pinhas;
Convite do Prefeito Acácio Secci, através da Junta Militar, para Cerimonia de
Juramento à Bandeira com entrega de Certificado de Dispensa de Incorporação, aos
jovens alistados neste município no ano de 2018, a realizar-se no dia 27 de novembro,
às quatorze horas no Salão da Igreja Matriz de Assaí; Convite do Prefeito Acácio Secci,
juntamente com a Secretaria de Educação, para participar da inauguração, após a
reforma da Escola Municipal Maria Mitiko Tsuboi, no dia 29 de novembro de 2018, às
oito horas. Todos despachados AO CONHECIMENTO DOS SENHORES VEREADORES;
Parecer de autoria das Comissões de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas, datado de 26 de novembro de 2018, opinando favoravelmente à
aprovação do Projeto de Lei nº 064/2018, de 28 de setembro de 2018, de autoria do
Executivo Municipal, Súmula: Estima as receitas e fixa as despesas na Lei
Orçamentária Anual - LOA do município de Assaí para o exercício financeiro de 2019:
A ORDEM DO DIA DA PRESENTE SESSÃO; Voto de Pesar de autoria do vereador José
Andrade dos Santos, à família da Senhora Sirley Boochi de Oliveira, em virtude de seu
falecimento no dia 25 de novembro de 2018; Requerimento nº 039/2018, datado de 21
de novembro de 2018, de autoria do vereador Antônio Menegildo Gavião Manoel,
requerendo que seja inserido em Ata, Moção de Aplausos aos senhores Lazaro Teixeira,
Vilson Olindo Flamia, Otávio Francisco Neves, Alicio Maria e Valdevi da Silva Ramos,
pelo trabalho que tem realizado como Servidores do Grupo Caçula de A. A. de Assaí;
Requerimento nº 040/2018, datado de 23 de novembro de 2018, de autoria dos
vereadores Amarildo Aparecido Correa e Waldenei Simões, requerendo que seja
inserido em Ata, Moção de Aplausos ao senhor Radime de Lima, Pastor da Igreja
Presbiteriana em nossa cidade, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a
comunidade e ao município de Assaí; Requerimento nº 041/2018, datado de 26 de
novembro de 2018, de autoria do vereador Flávio José de Amorim, requerendo que seja
inserido em Ata, Moção de Aplausos a Luiz Gustavo Medeiros Soares, pelo destaque
nas Paralimpíadas Escolares de 2018, realizada na cidade de São Paulo, na semana de
19 a 23 de novembro, classificado em 3º Lugar na Prova 800 metros rasos no Atletismo;
extensivo à Professora técnica responsável Senhora Lucelia Pingerno Gambini e à
Senhora Edná de Souza Gaspar, Diretora do Colégio Estadual Barão do Rio Branco.
Todos, DEFERIDO. Terminado os despachos, havendo tempo regimental, o Senhor
Presidente deixou livre a palavra aos senhores vereadores, ninguém desejando usar da
palavra, passou-se ao período da ORDEM DO DIA. O Senhor Presidente procedeu a
leitura da matéria constante: Parecer de autoria das Comissões de Justiça e Redação e
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, datado de 26 de novembro de 2018,
opinando favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 064/2018, de 28 de setembro
de 2018, de autoria do Executivo Municipal, Súmula: Estima as receitas e fixa as
despesas na Lei Orçamentária Anual - LOA do município de Assaí para o exercício
financeiro de 2019. Livre a palavra aos senhores vereadores para discussão do projeto,
dela fez uso o vereador Waldenei Simões, que após saudar a todos, disse que o projeto
da lei orçamentária será votado em primeira votação nesta oportunidade, porém
informou que como presidente da Comissão de Finanças, apresentará emendas no
projeto orçamentário para 2019, para que na próxima sessão sejam apreciadas,
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analisadas e votadas pelos senhores vereadores. E de imediato já convocou os membros
de sua comissão para se reunirem durante a semana para analisar as possíveis emendas.
Ninguém mais desejando usar da palavra, passou-se a votação, sendo aprovado por sete
votos a um em primeira discussão e votação. Esgotadas as matérias em pauta, o Senhor
Presidente informou que nesta oportunidade seria realizada entrega de homenagem de
Moção de Aplausos ao Pastor Radime de Lima, Pastor da Igreja Presbiteriana em nossa
cidade. Em seguida o Senhor Presidente deixou livre a palavra ao Pastor Radime.
Esgotadas as matérias em pauta, passou-se ao período final das EXPLICAÇÕES
PESSOAIS. O Senhor Presidente deixou livre a palavra aos senhores vereadores.
Pronunciamentos do Pastor Radime de Lima e 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
convidou o Pastor Orlando Junior da Igreja do Evangelho Quadrangular em nossa
cidade para trazer a benção final desta sessão. Em seguida 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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