CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ
ATA
DA
VIGÉSIMA
QUARTA
SESSÃO
ORDINÁRIA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ,
ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA EM 01 DE
OUTUBRO DE 2018.
MESA EXECUTIVA:

AMARILDO APARECIDO CORREA
FLÁVIO JOSÉ DE AMORIM
JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS

Ao primeiro dia do mês de outubro 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 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 convidou o
Pastor Roger Lacal, da Igreja Pentecostal Nova Aliança, para fazer a leitura bíblica.
Prosseguindo determinou a Secretária da Casa, que procedesse a leitura da ATA da VIGÉSIMA
TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, realizada em 24 de setembro de 2018, a qual lida e julgada
conforme, foi aprovada sem observação. Neste momento, por Questão de Ordem, o vereador
Antônio Menegildo Gavião Manoel solicitou ao senhor Presidente a inclusão do Projeto de Lei
sob nº 060/2018, de 20 de setembro de 2018, Súmula: Institui no âmbito da Administração
Pública Municipal o estágio obrigatório não remunerado e dá outras providências, na pauta da
presente Sessão Ordinária, haja vista que o referido projeto já se encontrava nesta Casa, porém
não constava na pauta dessa noite, mas diante da urgência na aprovação da matéria que vem de
encontro aos anseios da coletividade, solicitou que o projeto fosse inserido na presente pauta.
O Senhor Presidente colocou em discussão o pedido do vereador Antônio Gavião, não havendo
manifestação, dada a votação, foi aprovado o pedido do vereador Antônio Menegildo, ao que o
Senhor Presidente determinou à secretaria a inclusão do Projeto de Lei nº 060/2018 na pauta e
em seguida procedesse a leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE: Oficio nº 376/2018,
de 20 de setembro de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, Senhor Acácio Secci,
encaminhando o Projeto de Lei nº 060/2018, de 20 de setembro de 2018, Súmula: Institui no
âmbito da Administração Pública Municipal o estágio obrigatório não remunerado e dá outras
providências: A COMISSÃO DE JUSTIÇA PARA OPINAR; Oficio nº 382/2018, de 26 de
setembro de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, Senhor Acácio Secci, encaminhando o
Projeto de Lei nº 063/2018, de 24 de setembro de 2018, Súmula: Autoriza o Municipio de
Assaí a instituir o Fundo Municipal de Politicas sobre Drogas – FUMPED e dá outras
providências: A COMISSÃO DE JUSTIÇA, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, SAÚDE PÚBLICA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OPINAR; Oficio nº 385/2018, de 28 de setembro de 2018, de
autoria do Prefeito Municipal, Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº
064/2018, de 28 de setembro de 2018, Súmula: Estima as receitas e fixa as despesas na Lei
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Orçamentária Anual – LOA do Municipio de Assaí para o exercício financeiro de 2019: A
COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS PARA OPINAR; Emenda Modificativa nº 01 ao Projeto
de Lei nº 060/2018, Que institui no âmbito da Administração Pública Municipal o Estágio
Obrigatório não remunerado e dá outras providências; A ORDEM DO DIA DA PRESENTE
SESSÃO; Oficio nº 246/2018, de 19 de setembro de 2018, de autoria do Prefeito Municipal,
Senhor Acácio Secci, encaminhando Certidão Municipal nº 001/2018, em atendimento ao
Requerimento nº 030/2018 do Legislativo Municipal o qual requer informações sobre a
existência de patrulha rural e maquinários a disposição da Secretaria de Agricultura: EXPEÇASE CÓPIA AO VEREADOR PROPONENTE; Convite da Direção da Escola Estadual do Campo
“Professor Walerian Wrosz da Seção Cebolão, para participar da Feira Cultural que acontecerá
no dia 03 de outubro, das nove às quinze horas; Convite da Associação do Templo Budista
Shoshinju de Assaí para prestigiar e participar do Bon Odori 2018, que será realizado no dia 20
de outubro de 2018, a partir das dezessete horas; Convite para participar do Aniversário de 20
anos do Grupo Caçula de Alcoólatras Anônimos de Assaí, no dia 11 de novembro de 2018, a
partir das oito horas na Chácara Sol Nascente em Assaí; Todos despachados AO
CONHECIMENTO DOS SENHORES VEREADORES; Indicação nº 075/2018, de 24 de setembro
de 2018, de autoria dos vereadores José Andrade dos Santos e Élcio Alves dos Santos, para que
sejam realizadas obras de revitalização, se possível com a plantação de Ipê, na entrada e em
toda extensão do Cemitério Municipal, bem como seja procedida a substituição das luminárias
queimadas; Indicação nº 076/2018, de 25 de setembro de 2018, de autoria da vereadora
Michelle Matie Morikawa, solicitando que seja realizado recapeamento asfáltico, ou, ao
menos, operação tapa buracos, nas ruas Capitão Conrado Pereira dos Santos, Kaito Ussui e
adjacências. 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
constantes 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 em seguida ao período da ORDEM DO DIA. Em
seguida o Senhor Presidente procedeu a leitura das matérias constantes: Parecer de autoria da
Comissão de Justiça e Redação datado de 01 de outubro de 2018, opinando favoravelmente a
aprovação do Projeto de Lei nº 060/2018, de 20 de setembro de 2018, Súmula: Institui no
âmbito da Administração Pública Municipal o estágio obrigatório não remunerado e dá outras
providências. Livre a palavra aos senhores vereadores, ninguém desejando se manifestar, dada
a votação, foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Emenda
Modificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 060/2018, Que institui no âmbito da Administração
Pública Municipal o Estágio Obrigatório não remunerado e dá outras providências. 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, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e Educação, Saúde
Pública e Assistência Social, opinando favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº
063/2018, de 24 de setembro de 2018, Súmula: Autoriza o Municipio de Assaí a instituir o
Fundo Municipal de Politicas sobre Drogas – FUMPED e dá outras providências. Livre a
palavra aos senhores vereadores, ninguém desejando se manifestar, dada a votação, foi
aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação.
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Esgotadas as matérias em pauta, o Senhor Presidente convidou a Professora Rosinei Ravagnani
para dar inicio a apresentação do seu projeto, juntamente com os alunos da AABB Comunidade
de Assaí, cujo tema é “Seja um doador de órgãos. Seja um doador de vidas”. Em seguida
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 registrou em Ata, que na próxima sessão
será apresentada indicação assinada por todos os vereadores, solicitando ao Prefeito
Municipal que tome providencias, através da secretaria competente, para que sejam realizadas
as obras que se fazem necessárias na Rua Estados Unidos, mais precisamente enfrente a casa
da Senhora Ednalva Juvelino Vieira da Cruz, a qual tem perecido em dias de chuvas, com sua
casa alagada por falta de infraestrutura na pavimentação asfáltica e no meio fio. 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.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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