CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ
ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA,
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ, ESTADO DO
PARANÁ, REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2018 .
MESA EXECUTIVA:

AMARILDO APARECIDO CORREA
ANTÔNIO MENEGILDO GAVIÃO MANOEL “ad hoc”
JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS

Aos vinte e dois dias 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, ÉLCIO ALVES DOS SANTOS, JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS, JULIANA DA
SILVA, MICHELLE MATIE MORIKAWA, MINORU PAULO TAKAZAKI, WALDENEI SIMÕES,
e ausente o vereador FLÁVIO JOSÉ DE AMORIM, cujos nomes constam da folha de presença
em anexo, realizou-se a VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL,
sob a presidência do Vereador AMARILDO APARECIDO CORREA e secretariado pelos

Vereadores Antônio Menegildo Gavião Manoel “ad hoc” 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 Edney Joaquim, da Igreja Metodista em
Assaí, para fazer a leitura bíblica. Prosseguindo determinou a Secretária da Casa, que
procedesse a leitura da ATA da VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA, realizada em 15 de
outubro de 2018, a qual lida e julgada conforme, foi aprovada sem observação. Em seguida
determinou a leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE: Oficio nº 406/2018, de 17 de
outubro de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, Senhor Acácio Secci, encaminhando o
Projeto de Lei nº 068/2018, de 09 de outubro de 2018, Súmula: Estabelece valores mínimos
para os ajuizamentos de execuções fiscais objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda
Pública Municipal, e dá outras providências; Oficio nº 409/2018, de 18 de outubro de 2018, de
autoria do Prefeito Municipal, Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº
069/2018, de 18 de outubro de 2018, Súmula: Retifica a carga horária exigida no anexo III,
item 12 da Lei 1614/2018 para o cargo de fisioterapeuta e dá outras providências. Ambos
despachados A COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS PARA OPINAR; Parecer datado de 15 de
outubro de 2018, 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 067/2018, de 10 de outubro de 2018, de autoria do Executivo
Municipal, Súmula: Estabelece critérios para eleições dos diretores das escolas municipais e
dos centros municipais de educação infantil CMEI e dá outras providências; Emenda
Modificativa nº 001 ao Projeto de Lei nº 067/2018, de autoria da Comissão de Justiça e
Redação, Súmula: Altera os artigos 15, § 5º, 21, parágrafo único, 35, caput e § 1º, 40, 46, § 2º e
47 do Projeto de Lei nº 067/2018, que estabelece critérios para eleições dos diretores das
escolas municipais e dos centros municipais de educação infantil CMEI e dá outras
providências. Ambos despachados A ORDEM DO DIA DA PRESENTE SESSÃO; Ofício nº
277/2018, de 18 de outubro de 2018, de autoria do Senhor Claudio Roberto Prudêncio,
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, enviando cópia dos ofícios que
foram encaminhados para cada secretaria municipal, com a indicação dos nobres Edis em sua
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individualização; Convite para premiação do Programa Agrinho 2018, a realizar-se no dia 05
de novembro de 2018, das oito horas e trinta minutos às quinze horas, no Expotrade, na cidade
de Pinhais Paraná; Convite de autoria do Pastor Edney Joaquim, para participar de um culto
especial no Domingo, dia 04 de novembro do corrente ano, às dezenove horas e trinta minutos
no templo da Igreja Metodista em Assaí, para celebrar o Vigésimo Nono ano de presença da
Igreja Metodista nesta cidade. Todos despachados AO CONHECIMENTO DOS SENHORES
VEREADORES; Indicação nº 080/2018, de 19 de outubro de 2018, de autoria do vereador
Amarildo Aparecido Correa, solicitando que seja instalada placa contendo o nome do Dr. Luiz
Yanaguizawa na Escola Maria José Silva Santos, como forme de materializar e eternizar
agradecimentos e reconhecimentos pelas suas conquistas profissionais e sentimentos pessoais.
Indicação nº 081/2018, de 19 de outubro de 2018, de autoria do vereador Flávio José de
Amorim, solicitando a construção de meio-fio no cruzamento da Rua Pernambuco com a Rua
Santa Catarina, na Vila Nova de nossa cidade; Indicação nº 082/2018, de 19 de outubro de
2018, de autoria do vereador Élcio Alves dos Santos, para que seja promovida campanhas
objetivando proceder a coleta de lixo eletrônico em nossa cidade, bem como realize programas
destinados a alertar a população para o material tóxico que esse lixo pode conter se acumulado
em casa ou descartado junto ao lixo comum: 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 inseridos 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. O Senhor Presidente procedeu a leitura das matérias constantes:
Parecer datado de 15 de outubro de 2018, 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 067/2018, de 10 de outubro de
2018, de autoria do Executivo Municipal, Súmula: Estabelece critérios para eleições dos
diretores das escolas municipais e dos centros municipais de educação infantil CMEI 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 001 ao Projeto de Lei nº 067/2018, de autoria da Comissão
de Justiça e Redação, Súmula: Altera os artigos 15, § 5º, 21, parágrafo único, 35, caput e § 1º,
40, 46, § 2º e 47 do Projeto de Lei nº 067/2018, que estabelece critérios para eleições dos
diretores das escolas municipais e dos centros municipais de educação infantil CMEI 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 datado de 22 de outubro de 2018, de autoria da Comissão de Justiça e
Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, opinando favoravelmente à aprovação
do Projeto de Lei nº 068/2018, de 09 de outubro de 2018, Súmula: Estabelece valores mínimos
para os ajuizamentos de execuções fiscais objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda
Pública Municipal, 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 datado de 22 de outubro de 2018, de autoria da Comissão de
Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, opinando favoravelmente à
aprovação do Projeto de Lei nº 069/2018, de 18 de outubro de 2018, Súmula: Retifica a carga
horária exigida no anexo III, item 12 da Lei 1614/2018 para o cargo de fisioterapeuta e dá
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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. 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, 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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