CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ
ATA
DA
SESSÃO
SOLENE
DE
INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E
POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E
VEREADORES DE ASSAÍ, REALIZADA EM
1º DE JANEIRO DE 2017.

MESA EXECUTIVA:

JULIANA DA SILVA
ANTÔNIO MENEGILDO GAVIÃO MANOEL
WALDENEI SIMÕES

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano dois mil
e dezessete, nesta cidade de Assaí, Estado do Paraná às nove horas e trinta minutos, no
Anfiteatro da Escola Técnica Professora Maria Lidya Cescatto Bomtempo – CEEP, sito
à Rua Edgar Alberto Bardal s/n, nesta cidade de Assaí, Estado do Paraná, foi instalada
mais uma Sessão Solene de Posse dos novos mandatários do Município e Eleição da
Mesa Executiva da Câmara Municipal de Assaí. Em seguida o Mestre de Cerimônia,
Senhor Januário Silvério de Souza, nos termos do Artigo 4º, Inciso I do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Assaí, convidou a Senhora JULIANA DA SILVA, sendo
a Vereadora mais votada no pleito de outubro de 2016, para presidir os trabalhos da
presente Sessão Solene. Em seguida convidou para compor a Mesa Principal os
Senhores Vereadores AMARILDO APARECIDO CORREA, ANTÔNIO MENEGILDO
GAVIÃO MANOEL, ÉLCIO ALVES DOS SANTOS, FLÁVIO JOSÉ DE AMORIM, JOSÉ
ANDRADE DOS SANTOS, MICHELLE MATIE MORIKAWA, MINORU PAULO
TAKAZAKI E WALDENEI SIMÕES, cujos nomes constam da Folha de presença em
anexo, deu-se início à SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
E POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES DE ASSAÍ. Em seguida a

Senhora Presidente, Vereadora Juliana da Silva, de acordo com o artigo 4º, Inciso I, do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Assaí, sob a proteção de Deus, declarou
aberta a presente Sessão Solene de Instalação e Posse da 5ª Legislatura do 3º Milênio,
da Câmara Municipal de Assaí, Estado do Paraná, para a gestão 2017-2020. Na
sequência convidou a todos para em pé, entoar o Hino Nacional Brasileiro. Logo após
cumprimentar a todos os presentes, autoridades civis, militares e eclesiásticas, nomeou
os Vereadores Antônio Menegildo Manoel e Waldenei Simões para secretariarem os
trabalhos desta Sessão. Em seguida solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Antônio
Menegildo Manoel, que proceda a leitura do compromisso de Posse, nos seguintes
termos: “PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL,
A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ASSAÍ,
OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR COM LEALDADE, MORALIDADE E TRANSPARÊNCIA
O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO, E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E
PELO BEM ESTAR DE SEU POVO”. Terminada a leitura passou a nominar os vereadores

para que confirmem o compromisso dizendo “assim o prometo”. Desta forma, a
Presidente Vereadora Juliana da Silva, declarou empossados os vereadores para a
Legislatura 2017/2020. Prosseguindo passou-se à Posse da Vice-Prefeita Senhora Inês
Kiyomi Koguissi e do Excelentíssimo Senhor Prefeito Acácio Secci, para o qual a
Senhora Presidente nomeou os Vereadores José Andrade dos Santos e Flávio José de

_________________________________
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

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ
Amorim, para, em Comissão Especial, acompanhar o Prefeito e a Vice-Prefeita até a
Mesa para prestarem individualmente o Compromisso de Posse. Prosseguindo o
Prefeito Acácio Secci procedeu a leitura do compromisso de Posse e em seguida a VicePrefeita Senhora Inês Kiyomi Koguissi também prestou o seu Compromisso de Posse,
ficando assim empossado o Prefeito Acácio Secci e a Vice-Prefeita Senhora Inês
Kiyomi Koguissi, para a gestão 2017/2020. Prosseguindo o Senhor Presidente deixou
livre a palavra ao Prefeito Acácio Secci. Primeiramente agradeceu a Deus por esse
momento, fazendo a oração do Pai Nosso. Em seguida agradeceu a toda sua família que
sempre o acompanhou em sua caminhada a qual foi muito difícil, porém com a ajuda de
seu partido PPS, com uma proposta simples e gastando pouco, alcançaram êxito em
seus objetivos. Agradeceu também a toda comunidade assaienses que os acolheram e
lhes apoiaram nessa caminhada e garantiu que precisará da colaboração de todos para
administrar o município de Assaí, e que a partir de agora não será uma luta somente sua
e nem da Câmara de Vereadores e sim de todo a população que quer prosperar e crescer.
Para finalizar solicitou em especial aos Padres de nossa cidade que orem por sua pessoa
e peçam a Deus que nunca se esqueça de seu servo inútil que aqui está e coloque suas
mãos sobre suas cabeças para que possam fazer uma administração voltada ao povo, que
está carente e sofrido, e espera que tenha um governante sério, honesto e que esteja
preocupado com a população, pois sabe da responsabilidade de ser prefeito de uma
cidade, porém terá a mesma dedicação como a que tem com sua família. Pediu a todos
que depositem suas confianças em sua pessoa, pois honrará cada voto que recebeu, e a
partir de agora não existe mais partido e sim uma cidade um povo que precisa ser
honrado e valorizado. Agradeceu as pessoas que escolheu para serem seus secretários
que com certeza irão trabalhar em prol da coletividade. Disse que irá manter contato
direto com os funcionários públicos, para que sejam de fato funcionários guerreiros, que
são, valorizando e melhorando as condições de trabalho e, se possível for, estará
presente na vida de cada um. Disse mais uma vez que estará empenhado, com muita
sabedoria, em fazer que nosso município e a população prospere cada dia mais, que para
isso conta com a ajuda de todos. Em seguida fez uso da palavra a Vice-Prefeita Inês
Koguissi. Iniciou saudando a todos com um bom dia. Disse em seguida que essa é uma
data esperada por muitos, que após uma caminhada, conhecendo os assaienses, pode
afirmar que foi uma experiência indescritível e hoje se inicia uma nova etapa e um novo
desafio de fazer cumprir aquilo que se comprometeram em fazer e, realizar a
transformação. E como foi a campanha, singela, de olho no olho e de muito dialogo o
que para muitos pareciam uma missão impossível, a partir de agora, seus desafios é
cumprir o que propuseram, e exercer a politica correta. Agradeceu a todas as pessoas e
seus amigos que compartilharam consigo todos os momentos e todas as dificuldades,
porém venceram, agradeceu a seus pais que não estiveram presentes na campanha mas
se sua pessoa chegou até aqui é pelos ensinamentos que lhe proporcionou ao longo de
sua vida. Agradeceu pelos incentivos que recebeu durante o período de campanha, que
juntos caminharam, choraram e alcançaram êxito. E agora continuará acreditando que
conseguirá alcançar a mudança que tanto querem, trabalhando pelo bem de Assaí com
diálogo, transparência, justiça e com compromisso que a população assaiense merece.
Desejou a todos um abençoado, feliz e próspero ano. Neste momento fez uso da palavra
o vereador Flávio José de Amorim, que primeiramente agradeceu a Deus e toda sua
família que lhe apoiaram em todos os momentos, e a todos que confiaram em sua
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pessoa. Disse que ira trabalhar pelo bem do povo para que tenham uma maior
perspectiva de vida e por maiores que sejam as dificuldades sempre fez e fará o melhor
em prol de toda comunidade. Rogou a Deus que lhes iluminem muito nessa nova
caminhada, pois não são oposição e sim o povo de Assaí e trabalhará junto com a
administração fazendo o que for de bom para o município. Enalteceu o trabalho
realizado pelo ex-prefeito Luiz Vicente, que muito fez pela nossa cidade e se colocou a
disposição para ajudar o prefeito Acácio a fazer uma administração voltada pelo bem
comum. Desejou a todos um feliz ano novo com muita saúde e paz. Neste momento fez
uso da palavra o vereador Élcio Alves dos Santos. Inicialmente saudou a todos e
agradeceu a Deus por essa nova oportunidade que esta acontecendo em sua vida e na
vida da população assaiense. Agradeceu também a todos que acreditam que poderiam
chegar até aqui e agradeceu pelos votos recebidos, porém irá trabalhar por toda
comunidade. Colocou-se a disposição para trabalhar juntamente com o prefeito, viceprefeita e com a câmara de vereadores em prol de uma cidade cada vez melhor e nos
momentos de dificuldades estará a disposição para ajudar e aconselhar, mesmo porque
ninguém é perfeito, mas com muita determinação, capacidade e humildade farão o
melhor por Assaí. Para finalizar agradeceu a toda sua família de modo particular seu pai
que não está mais presente em nosso meio, porém lhe deve tudo o que é, pois se
inspirou nele durante toda sua vida para chegar até aqui. Para finalizar disse que quer
administrar com muita honra, humildade e com muita honestidade em prol de todos. Fez
uso da palavra a vereadora Michelle Matie Morikawa, inicia saudando a todos e
agradecendo pela confiança depositada não somente em sua pessoa, no prefeito Acácio,
em sua mãe, mas nas onze pessoas que aqui estão, as quais foram eleitas para fazer uma
politica diferente e acreditar nas pessoas. Disse que se comprometeram em cuidar de
uma cidade e para isso é preciso pensar em cada munícipe assaiense, cuidar de cada um
e o mais importante tratar a todos com dignidade e igualdade e mesmo com a crise a
qual estamos passando será possível sim, com criatividade, procurar saídas para
melhorar as condições de vida da população, e é esse o compromisso, não somente do
prefeito, da vice-prefeita, dos vereadores e dos secretários, mas sim de toda a
população, com a compreensão e união de todos que querem o bem comum para nossa
cidade. Para finalizar agradeceu a cada um que acreditou que seria possível. Desejou a
todos um feliz ano novo com muita paz, deixando o seu muito obrigado. Neste
momento fez uso da palavra o vereador Antônio Menegildo Gavião Manoel, inicia
agradecendo primeiramente a Deus e saudando a todos os presentes. Disse prosseguindo
que pode ver nos pronunciamentos que o que se reflete é muita esperança,
principalmente a partir desse momento, que com certeza mais de oitenta por cento,
acreditaram na condução, eleição e principalmente na pessoa do prefeito Acácio Secci.
Continuando disse que está no sexto mandato e vê que a administração pública é uma
sequencia e uma evolução é a voz do povo nas ruas que faz a história do município e
elegeram seus representantes que aqui estão e rogou a Deus que ilumine a mente de
cada um para que trabalhe de forma a fazer o melhor para o município e para a
comunidade de Assaí. Desejou ao prefeito Acácio que faça uma boa administração e
contando com o apoio da Câmara de Vereadores, que na verdade é uma sustentação da
administração municipal, e estará a disposição para colaborar no que for necessário.
Falou em seguida da evolução pela qual passou o nosso município, durante os últimos
mandatos e desejou ao Prefeito Acácio Secci que desempenhe um bom trabalho e dê
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sequencia a essa evolução que nosso município já conquistou e isso é o que almeja a
nossa comunidade. Se colocar a inteira disposição para colaborar com a administração
municipal e salientou que continuará desempenhando seu trabalho frente à comunidade
assaiense com muita dignidade e seriedade. Para finalizar desejou ao Prefeito Acácio
que Deus o ilumine em todos os seus passos e que sejam fortes e perseverantes e
especialmente com muita propriedade para fazer a cada dia mais um Assaí melhor.
Neste momento o Mestre de Cerimônia Senhor Januário Silvério de Souza convidou o
Padre Wagner Zacarias Rufino, Pároco de nossa cidade, para dar a Benção aos novos
mandatários do município e a todos os presentes. Convidou também o Pastor Radime de
Lima da Igreja Presbiteriana do Brasil, para fazer uma Oração e leitura Bíblica. Na
sequencia a Senhora Presidente Vereadora Juliana da Silva informou que nos termos do
Artigo 7º § 1º do Regimento Interno, será realizada nesta ocasião a ELEIÇÃO E POSSE
DA MESA EXECUTIVA deste Legislativo, para o Biênio 2017/2018. Prosseguindo a
Senhora Presidente solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Antônio Menegildo
Gavião Manoel que proceda a leitura da Chapa única de nº 001/2017, para eleição da
Mesa Executiva, assim constituída: Presidente: Amarildo Aparecido Correa – PSB;
Vice-Presidente: Waldenei Simões – PR; 1º Secretário: Flavio José De Amorim – PSB e
2º Secretário: José Andrade – PSB. Livre a palavra aos Senhores Vereadores para
discussão da chapa, não havendo manifestação, passou-se a votação: iniciada a votação
nominal, foram favoráveis a aprovação da chapa os seguintes vereadores: Amarildo
Aparecido Correa, Antônio Menegildo Gavião Manoel, Flávio José de Amorim, José
Andrade dos Santos, Juliana da Silva, Minoru Paulo Takazaki e Waldenei Simões . Os
vereadores Élcio Alves dos Santos e Michelle Matie Morikawa se abstiveram de votar.
Desta forma, a Senhora Presidente declarou eleita e empossada a Chapa nº 001/2017,
com sete votos favoráveis e duas abstenções, para a composição da Mesa Executiva
para o Biênio 2017/2018, assim constituída: PRESIDENTE: AMARILDO APARECIDO
CORREA – PSB; VICE-PRESIDENTE: WALDENEI SIMÕES – PR; 1º SECRETÁRIO:
FLAVIO JOSÉ DE AMORIM – PSB E 2º SECRETÁRIO: JOSÉ ANDRADE DOS
SANTOS – PSB. Dando prosseguimento, a Vereadora Juliana da Silva, convidou o

Presidente eleito, Vereador Amarildo Aparecido Correa para assumir a direção dos
trabalhos. Ato contínuo, o Senhor Presidente, manifestou seus agradecimentos a todos
os presentes e aos vereadores que confiaram em sua pessoa e votaram elegendo sua
chapa para a Mesa Executiva para o próximo biênio. Em seguida comunicou aos
vereadores eleitos que deverão apresentar declaração de bens na Câmara Municipal até
a primeira Sessão Ordinária. Nada mais havendo a tratar agradeceu a presença da
Senhora Vice-Prefeita, Senhor Prefeito, Senhores Vereadores, autoridades civis,
militares e eclesiásticas e comunidade presente, e em nome de Deus, declarou por
encerrado os trabalhos da presente Sessão Solene, 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.
________________________________
AMARILDO APARECIDO CORREA
PRESIDENTE
_________________________
DIRETORA DE SECRETARIA
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