CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ
ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ, ESTADO DO
PARANÁ, REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2018.
MESA EXECUTIVA:

AMARILDO APARECIDO CORREA
FLÁVIO JOSÉ DE AMORIM
JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS

Ao quatorze dias do mês de maio 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 DÉCIMA 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 Hadime de Lima,
para fazer a leitura bíblica. Prosseguindo determinou a Secretária da Casa, que
procedesse a leitura da ATA da NONA SESSÃO ORDINÁRIA, realizada em 07 de maio
de 2018, a qual lida e julgada conforme, foi aprovada sem observação. Continuando
determinou a leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE: Ofício nº 197/2018, de
04 de maio de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, Senhor Acácio Secci,
encaminhando o Projeto de Lei nº 037/2018, datado de 27 de abril de 2018, Súmula:
Dispõe sobre a alteração da composição do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos
dos Servidores Público, da criação de vagas, constante na Lei nº 1060/2009, inserido na
Lei nº 800/2004; Ofício nº 198/2018, de 04 de maio de 2018, de autoria do Prefeito
Municipal, Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº 038/2018, datado de
27 de abril de 2018, Súmula: Dispõe sobre a alteração da composição do Plano de
Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Público, da criação de vagas, constante
na Lei nº 1109/2010, inserido na Lei nº 800/2004. Ambos despachados A COMISSÃO
DE JUSTIÇA E FINANÇAS PARA OPINAR; Oficio nº 119/2018, de 09 de maio de 2018,
de autoria do Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, Senhor
Cláudio Roberto Prudêncio, encaminhando copia dos ofícios que foram encaminhados
às secretarias municipais, com as indicações apresentadas pelos vereadores desta Casa
de Leis; Ofício nº 031/2018, datado de 02 de abril de 2018, de autoria do Deputado
Adelino Ribeiro, informando liberação de emenda parlamentar no valor de cinquenta
mil reais para o município de Assaí; Oficio nº 055/2018, de 07 de maio de 2018, de
autoria da Doutora Ângela Maria Mailan Zamariam, convidando para participar do
primeiro evento de combate à violência e a exploração sexual infantil, a ser realizado no
dia 16 de maio de 2018, às oito horas e trinta minutos no Centro de Estadual de
Educação Profissional Maria Lidya Cescatto Bomtempo. Todos despachados AO
CONHECIMENTO DOS SENHORES VEREADORES; Requerimento nº 009/2018, de 08
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de maio de 2018, de autoria do vereador Antônio Menegildo Gavião Manoel,
requerendo que seja inserido em Ata Moção de Aplausos à Senhora Eunice Manoel
Viera, Diretora e aos Professores e Coordenadores e Colaboradores do CEEP - Centro
Estadual de Educação Profissional Professora Maria Lydia Cescato Bomtempo,
senhores Aquiles Cézar Fernandes- secretario chefe, Inaiá Maria Pinto – secretaria,
Alzira Só Roza Arau- auxiliar serviços gerais, Ana Paula de Melo Correa- pedagoga,
Larissa Olímpio de Paula- coordenadora de edificações, Fábio Hiroshi Tiago Ikeda coordenador de agronegócio, Gerson Ferreira da Silva - coordenador de mecânica e
Paulo Ítalo Stachuk- coordenador de eletroeletrônica, pela consagração a Campeão
Paranaense do Prêmio Sebrae Educação Empreendedora 2018. Requerimento nº
010/2018, de 11 de maio de 2018, de autoria do vereador Amarildo Aparecido Correa,
requerendo que seja inserido em Ata Moção de Aplausos ao Senhor Marcelo Eduardo
dos Santos, pelo empenho e dedicação na realização de campeonatos de futebol amador
na região: DEFERIDO; Indicação nº 042/2018, de 11 de maio de 2018, de autoria do
vereador José Andrade dos Santos, solicitando que sejam realizadas obras de
revitalização e reforma geral da Praça existente no prédio do antigo Fórum; Indicação nº
043/2018, de 11 de maio de 2018, de autoria do vereador José Andrade dos Santos,
solicitando que seja realizada obra de revitalização do jardim existente ao lado do antigo
Fórum, bem como a construção de muro ou grades de proteção no local; Indicação nº
044/2018, de 11 de maio de 2018, de autoria do vereador Flávio José de Amorim, para
que seja providenciado o retorno do médico do trabalho para atender os servidores
públicos nos postos de saúde de nossa cidade; Indicação nº 045/2018, de 11 de maio de
2018, de autoria do vereador Antônio Menegildo Gavião Manoel, para que seja
providenciado uma reestruturação do espaço onde está localizado o Parque Ikeda de
nossa cidade: 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 das Comissões de
Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, opinando
favoravelmente a aprovação do Projeto de Lei nº 037/2018, datado de 27 de abril de
2018, Súmula: Dispõe sobre a alteração da composição do Plano de Cargos, Carreira e
Vencimentos dos Servidores Público, da criação de vagas, constante na Lei nº
1060/2009, inserido na Lei nº 800/2004. Livre a palavra aos senhores vereadores, não
havendo manifestação, dada a votação, foi aprovado por unanimidade de votos em única
discussão e votação; Parecer das Comissões de Justiça e Redação e Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, opinando favoravelmente a aprovação do Projeto de
Lei nº 038/2018, datado de 27 de abril de 2018, Súmula: Dispõe sobre a alteração da
composição do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Público, da
criação de vagas, constante na Lei nº 1109/2010, inserido na Lei nº 800/2004. Livre a
palavra aos senhores vereadores, não havendo manifestação, 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
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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.
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