CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ
ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ,
ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA EM 03 DE
DEZEMBRO DE 2018.
MESA EXECUTIVA:

AMARILDO APARECIDO CORREA
FLÁVIO JOSÉ DE AMORIM
JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS

Aos três dias do mês de dezembro 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 TERCEIRA 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 vereador
José Andrade dos Santos, para fazer a leitura bíblica. Prosseguindo determinou a
Secretária da Casa, que procedesse a leitura da ATA da TRIGÉSIMA SEGUNDA
SESSÃO ORDINÁRIA, realizada em 26 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 501/2018, de 27 de novembro de 2018, de
autoria do Prefeito Municipal, Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº
084/2018, de 27 de novembro de 2018, Súmula: Autoriza o Municipio de Assaí, através
do Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir um Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 40.273,97 (quarenta mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e sete
centavos), no orçamento vigente e da outras providências; Oficio nº 502/2018, de 28 de
novembro de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, Senhor Acácio Secci,
encaminhando o Projeto de Lei nº 085/2018, de 14 de novembro de 2018, Súmula:
Altera a organização da procuradoria jurídica e dos cargos de advogado e assessor de
assuntos jurídicos, instituídos pelas Leis Municipais nº 1614/2018 e 1269/2013 que
dispõe sobre a Organização Administrativa e que disciplina os cargos efetivos de
advogado, e dá outras providências; Oficio nº 503/2018, de 28 de novembro de 2018, de
autoria do Prefeito Municipal, Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº
086/2018, de 14 de novembro de 2018, Súmula: Dispõe sobre o pagamento de
honorários de sucumbência, a procuradoria do município de Assaí, fixa critérios para o
rateio desses valores e dá outras providências. Todos despachados A COMISSÃO DE
JUSTIÇA E FINANÇAS PARA OPINAR; Convite para prestigiar a feira do artesanato da
AABB Comunidade, a realizar-se nos dias 30/11, 03 e 04/12, das oito às dezessete horas
no Banco do Brasil; Convite de autoria do Prefeito Acácio Secci, para participar da
entrega das chaves das casas do Programa sb50 e inauguração do Bairro Asajiro
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Nakase, a realizar-se no dia 06 de dezembro, às dezenove horas na Quadra da Escola
Princesa Izabel; Convite para cerimonia de conclusão do Pré Escolar do CMEI Pingo de
Gente, no dia 06 de dezembro, às dezenove horas e quinze minutos no Salão de Festas
do Cláudio; Convite do Deputado Ademar Luiz Traiano, Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná, para Sessão Solene de Posse do Excelentíssimo
Senhor Carlos Massa Ratinho Junior, no cargo de Governador do Estado do Paraná e do
Excelentíssimo Senhor Darci Piana no cargo de Vice-Governador, cerimonia com inicio
às oito horas e trinta minutos do dia 01 de janeiro de 2019; Convite da Governadora do
Estado do Paraná, Senhora Maria Aparecida Borghetti, para solenidade de transmissão
de cargo do Governador do Estado do Paraná ao Excelentíssimo Senhor Carlos Massa
Ratinho Junior e de investidura do cargo ao Vice-Governador Senhor Darci Piana, a ser
realizada no dia primeiro de janeiro de 2019, às nove horas e trinta minutos; Todos
despachados AO CONHECIMENTO DOS SENHORES VEREADORES; Voto de Pesar de
iniciativa de todos os vereadores, em virtude do falecimento do senhor Nivaldo Barro,
ocorrido no dia 27 de novembro de 2018; Voto de Pesar de iniciativa da vereadora
Michelle Matie Morikawa, em virtude do falecimento da senhora Rosine Marques da
Silva, ocorrido em 29 de novembro de 2018; Voto de Pesar de inciativa do vereador
Antônio Menegildo Gavião Manoel, em virtude do falecimento do Senhor Osvaldo
Pereira dos Santos, ocorrido no dia 30 de novembro de 2018: DEFERIDO; Indicação nº
089/2018, de autoria do vereador José Andrade dos Santos, solicitando a instalação de
bebedouros na rodoviária de nossa cidade; Indicação nº 090/2018, de autoria do
vereador José Andrade dos Santos, solicitando a instalação de bebedouros no Estádio
Municipal Dr. Durval José da Silva; Indicação nº 091/2018, de autoria do vereador
Flávio José de Amorim, solicitando a aquisição de um lote de terras, se possível em
frente ou ao lado do Cemitério Municipal, para a construção de uma Casa Mortuária em
nossa cidade: OFICIE-SE; Terminado os despachos, esgotado o tempo regimental, por
Questão de Ordem o Vereador Antônio Menegildo Gavião Manoel, usou da palavra e
solicitou que o Projeto de Lei sob nº 064/2018, que trata da Lei Orçamentária para o ano
de 2019, que esta incluso na pauta da presente ordem do dia para segunda votação, fosse
retirado de pauta até a próxima sessão para melhor análise das comissões permanentes,
quanto a possíveis emendas ao projeto. Livre a palavra aos senhores vereadores para
discussão do pedido do vereador Gavião, ninguém desejando se manifestar, dada a
votação, foi aprovado por unanimidade de votos, ficando o Projeto de Lei nº 064/2018,
que estima a receita e fixa a despesa na Lei Orçamentária Anual, para o exercício
financeiro de 2019, retirado de pauta. Na sequencia o Senhor Presidente informou que
nesse momento será realizada homenagem ao atleta 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. Ato contínuo, não havendo matérias para o período da ORDEM DO DIA,
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.
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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.

_________________________________
Rua Senador Souza Naves, 371 – Centro – Cep 86220-000 – Fone: (43) 3262-1414 – Fax: (43) 3262-3834
e-mail: cmassai@cmassai.pr.gov.br – ASSAI - PR

