CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ
ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ, ESTADO DO
PARANÁ, REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2018.

MESA EXECUTIVA:

AMARILDO APARECIDO CORREA
FLÁVIO JOSE DE AMORIM
JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS

Aos vinte e seis dias do mês de março 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, JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS, ÉLCIO ALVES DOS
SANTOS, FLÁVIO JOSÉ DE AMORIM, JULIANA DA SILVA, MICHELLE MATIE
MORIKAWA, MINORU PAULO TAKAZAKI e WALDENEI SIMÕES, cujos nomes
constam da folha de presença em anexo, realizou-se a QUARTA 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 solicitou ao
vereador José Andrade dos Santos que fizesse a leitura bíblica. Prosseguindo
determinou a Secretária da Casa que procedesse a leitura das ATA da TERCEIRA
SESSÃO ORDINÁRIA, realizada em 05 de março de 2018; ATA da TERCEIRA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, realizada em 20 de março de 2018; ATA da QUARTA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, realizada em 22 de março de 2018, as quais lidas e julgadas
conforme, foram aprovadas sem observação. Continuando determinou à secretária da
Casa que proceda a leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE: Ofício nº
091/2018, de 16 de março de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, Senhor Acácio
Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº 014/2018, datado de 16 de março de 2018,
Súmula: Autoriza o reajustamento dos vencimentos, proventos, pensões, gratificações e
contraprestação pecuniária devidos respectivamente, aos servidores públicos ativos,
inativos, pensionistas e conselheiros tutelares, não enquadrados nas hipóteses da lei nº
1581/2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 027/2018, datado de 21 de março
de 2018, de autoria da Mesa Executa, Súmula: Autoriza a conceder reposição do Índice
Inflacionário Oficial aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Assaí,
Estado do Paraná; Projeto de Lei nº 028/2018, datado de 21 de março de 2018, de
autoria da Mesa Executa, Súmula: Autoriza a conceder recomposição Inflacionária aos
vencimentos de todo o Quadro de Servidores da Câmara Municipal de Assaí, Estado do
Paraná. Todos despachados A COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS PARA OPINAR;
Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2018, de 23 de março de 2018 e Parecer em
Conjunto das Comissões de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas, Assunto: Aprova a Prestação de Contas do Executivo Municipal relativa ao
exercício de 2015, Processo nº 265548/16, Acórdão de Parecer Prévio nº 463/2017 –
Segunda Câmara – TCE-PR: A ORDEM DO DIA DA PRESENTE SESSÃO; Ofício nº
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089/2018, de 15 de março de 2018, de autoria do Senhor Acácio Secci, Digno Prefeito
Municipal, encaminhando resposta ao Requerimento nº 001/2018, de autoria do
vereador Amarildo Aparecido Correa, no qual solicita informações sobre a empresa
fábrica do Choop; Ofício nº 009/2018, de 15 de março de 2018, de autoria da Senhora
Larissa Rocha Gonçalves, Coordenadora da Equipe Técnica Municipal, informando o
cronograma para realização das audiências públicas do processo de revisão do Plano
Diretor de Desenvolvimento Municipal de Assaí; Oficio nº 109/2018, de 06 de março de
2018, de autoria da Senhora Nilce Shinohata Menegazzo, Secretária de Fazenda,
informando liberação de recursos do Fundo Nacional de Saúde, no valor de cento e
cinquenta mil reais relativos a recursos Federais; Convite do Padre Roberto Fornoni e
Iracilda Paes da Chagas, Coordenadora da Pastoral da Saúde, convidando para
participar do evento do Dia Mundial da Saúde, com o Tema: Saúde para todos a ser
realizado no dia 07 de abril de 2018, enfrente a Igreja Matriz; Convite da Escola
Municipal Professora Maria Mitiko Tsuboi, para participar do Projeto “A Paz”, a ser
realizado no dia 28 de março de 2018, das nove as onze horas no Salão da Igreja Matriz
São José de Assaí. Todos despachados AO CONHECIMENTO DOS SENHORES
VEREADORES; Indicação nº 018/2018, de 01 de março de 2018, de autoria do vereador
Flávio José de Amorim, solicitando os serviços de manutenção da Estrada Rural da
Seção Paineira; Indicação nº 019/2018, de 01 de março de 2018, de autoria do vereador
Flávio José de Amorim, solicitando que seja realizada limpeza e substituição dos
refletores queimados em toda extensão do Parque Ikeda de nossa cidade; Indicação nº
020/2018, de 01 de março de 2018, de autoria do vereador Flávio José de Amorim, para
que sejam realizadas as melhorias necessárias na Rua Cláudio Cezar de Mello e no
prolongamento da Rua Souza Naves; Indicação nº 021/2018, de 01 de março de 2018,
de autoria do vereador Flávio José de Amorim, solicitando que seja realizado os reparos
necessários na Ponte existente na Seção Maracatu; Indicação nº 023/2018, de 07 de
março de 2018, de autoria da vereadora Michelle Matie Morikawa, solicitando que
sejam realizados as obras de empedramento da estrada rural na Seção Paineira, próxima
aos sítios Domingues e Matsuo; Indicação nº 024/2018, de 06 de março de 2018, de
autoria da vereadora Juliana da Silva, solicitando a construção de rampa de acesso nas
calçadas, em toda extensão da Avenida Rio de Janeiro, especialmente nos cruzamentos
e nos locais onde existem maior concentração de transeuntes; Indicação nº 025/2018, de
06 de março de 2018, de autoria do vereador José Andrade dos Santos, solicitando
melhorias no Ginásio de Esportes Yoshihiro Nonomura, tais como limpeza geral, poda
da grama, pintura do prédio, inclusive com destaque do nome do Ginásio, pintura das
calçadas e do meio fio e se possível a aquisição de um veiculo destinado exclusivamente
para uso dos funcionários lotados naquele local; Indicação nº 026/2018, de 16 de março
de 2018, de autoria do vereador Flávio José de Amorim, para que seja procedida
instalação de luminárias em todos os postes na extensão da Rua Horácio Amaral de
nossa cidade; ; Indicação nº 027/2018, de 16 de março de 2018, de autoria do vereador
Elcio Alves dos Santos, para que seja providenciada a instalação de placa de sinalização
horizontal indicativa de tolerância de 15 minutos e placa de sinalização demarcando
local exclusivo em frente da Farmácia Tupi; Indicação nº 028/2018, de 23 de março de
2018, de autoria da vereadora Juliana da Silva, para que seja providenciada a
contratação de 01 vigia, instalação de 05 câmeras de segurança e colocação de rede na
quadra existente na Escola Municipal Princesa Isabel; Indicação nº 029/2018, de 23 de
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março de 2018, de autoria de todos os vereadores, para que o Senhor Prefeito
Municipal, determine a secretaria competente que providencie estudos visando a
aquisição de um terreno com uma área compatível para a construção dos Prédios da
Prefeitura e da Câmara Municipal de Assaí, preferencialmente próximo ao edifício do
Fórum local, a fim de se criar no município de Assaí um centro Cívico que atenda
adequadamente à população, gerando maior eficiência da administração pública e
melhorando a vida do cidadão assaiense: OFICIE-SE; Terminado os despachos, por
Questão de Ordem o Vereador Antônio Menegildo Gavião Manoel, após fazer as suas
considerações, solicitou que as matérias constantes da pauta desta Sessão, fossem
inseridas na ordem do dia da presente sessão e votadas em única discussão e votação,
tendo em vista os respectivos pareceres das comissões permanentes favoráveis a sua
aprovação, 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 26 de março de 2018, de autoria das Comissões
de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, opinando
favoravelmente a aprovação do Projeto de Lei nº 014/2018, datado de 16 de março de
2018, Súmula: Autoriza o reajustamento dos vencimentos, proventos, pensões,
gratificações e contraprestação pecuniária devidos respectivamente, aos servidores
públicos ativos, inativos, pensionistas e conselheiros tutelares, não enquadrados nas
hipóteses da lei nº 1581/2018 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 única discussão e votação; Parecer datado de 26
de março de 2018, de autoria das Comissões de Justiça e Redação e Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, opinando favoravelmente a aprovação do Projeto de
Lei nº 027/2018, datado de 21 de março de 2018, de autoria da Mesa Executa, Súmula:
Autoriza a conceder reposição do Índice Inflacionário Oficial aos Subsídios dos
Vereadores da Câmara Municipal de Assaí, Estado do Paraná. Livre a palavra aos
senhores vereadores para discussão, ninguém desejando se manifestar, dada a votação,
foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação; Parecer datado de
26 de março de 2018, de autoria das Comissões de Justiça e Redação e Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, opinando favoravelmente a aprovação do Projeto de
Lei nº 028/2018, datado de 21 de março de 2018, de autoria da Mesa Executa, Súmula:
Autoriza a conceder recomposição Inflacionária aos vencimentos de todo o Quadro de
Servidores da Câmara Municipal de Assaí, Estado do Paraná. Livre a palavra aos
senhores vereadores para discussão, ninguém desejando se manifestar, dada a votação,
foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Projeto de
Decreto Legislativo nº 001/2018, de 23 de março de 2018 e Parecer em Conjunto de
autoria das Comissões de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas, Assunto: Aprova a Prestação de Contas do Executivo Municipal relativa ao
exercício de 2015, Processo nº 265548/16, Acórdão de Parecer Prévio nº 463/2017 –
Segunda Câmara – TCE-PR. Livre a palavra aos senhores vereadores para discussão,
ninguém desejando se manifestar, o Senhor Presidente informou que conforme previsão
regimental o processo de votação será secreto. Em seguida solicitou ao Assessor
Jurídico da Presidência, Doutor Januário Silvério de Souza, que fizesse a distribuição
das cédulas de votação. Em seguida solicitou o recolhimento das cédulas e procedesse
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juntamente com o Segundo Secretário, vereador José Andrade dos santos, a contagem
dos votos. Obtendo-se o resultado de aprovado por oito votos a um em única discussão
e votação. Esgotadas as matérias em pauta, passou-se ao período final das
EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Neste momento o Senhor Presidente convidou o Secretário de
Saúde, Senhor Venícius Djalma Rosa, para fazer uso da palavra e explanar sobre os
trabalhos que estão sendo realizados, os novos projetos e objetivos a serem alcançados,
uma vez que está à frente da secretaria de saúde de nossa cidade. Em seguida o Senhor
Presidente deixou livre a palavra aos senhores vereadores. Pronunciamentos dos
senhores vereadores e do Secretário de Saúde, 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.
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