CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA,
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ, ESTADO DO
PARANÁ, REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2018.
MESA EXECUTIVA:

AMARILDO APARECIDO CORREA
FLÁVIO JOSÉ DE AMORIM
JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS

Aos vinte e oito 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 SEGUNDA 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 solicitou ao vereador
José Andrade dos Santos que fizesse a leitura bíblica. Prosseguindo determinou a
Secretária da Casa, que procedesse a leitura da ATA da DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA, realizada em 21 de maio de 2018; ATA da QUINTA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, realizada em 18 de maio de 2018, as quais lidas e julgadas
conforme, foram aprovadas sem observação. Continuando determinou a leitura das
matérias constantes do EXPEDIENTE: Ofício nº 229/2018, de 25 de maio de 2018, de
autoria do Prefeito Municipal, Senhor Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº
041/2018, datado de 25 de maio de 2018, Súmula: Substitui o Anexo III da Lei
1614/2018, que dispõe sobra a reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e
Vencimentos dos Servidores Ativos da Administração Direta do Poder Executivo: A
COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS PARA OPINAR; Ofício nº 200/2018, de 21 de
maio de 2018, de autoria da senhora Nilse Shinohata Menegazzo, Secretária de
Finanças, informando que o município de Assaí recebeu recursos no valor de cento e
setenta mil reais, referente ao Programa Federal Estruturação de Unidades de Atenção
Especializada em Saúde; Convite de autoria da Senhora Nilse Shinohata Menegazzo,
para participar de Audiência Pública referente a avaliação das metas fiscais e físicas,
relativas ao Primeiro Quadrimestre de 2018, a realizar-se no dia 30 de maio de 2018, às
quatorze horas na Câmara Municipal de Assaí; Convite de autoria da Senhora Josiane
Ap. Santana Chffer, Coordenadora do Polo UAB de Assaí, para participar da reunião
com a Coordenação do NEAD/UEM, e demais coordenadores de cursos ofertados no
Polo, a realizar-se no dia 29 de maio de 2018 às dezenove horas e trinta minutos no
Polo de Apoio Presencial de Assaí; Convite de autoria do Prefeito Municipal Senhor
Acácio Secci e Senhor Takenori Nakagawa, Presidente da LACA, para prestigiar a 75ª
Exposição Agrícola de Assaí – EXPOASA/86º Aniversario de Assaí, realizada pela
Liga das Associações Culturais de Assaí, de 08 a 10 de junho de 2018, no Centro de
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Eventos Toyossaburo Ikeda. Todos AO CONHECIMENTO DOS SENHORES
VEREADORES; Indicação nº 050/2018, de 25 de maio de 2018, de autoria do vereador
José Andrade dos Santos, solicitando a realização de obras de reparo e alargamento do
bueiro existente no cruzamento da Rua Orlando Teixeira Gregório com a Rua Akira
Furukawa, rua de acesso ao Jardim Veneza de nossa cidade; Indicação nº 051/2018, de
25 de maio de 2018, de autoria dos vereadores Amarildo Aparecido Correa e Flávio
José de Amorim, solicitando que sejam realizadas obras de tubulação na saída do
Distrito do Pau D´Alho do Sul sentido Assaí; Indicação nº 052/2018, de 25 de maio de
2018, de autoria do vereador Flávio José de Amorim, para que o Senhor Prefeito
Municipal, viabilize a compra de um lote de terras no Distrito do Pau D´Alho do Sul,
para a construção de uma casa mortuária naquele local: OFICIE-SE. Terminado os
despachos, por Questão de Ordem o Vereador Antônio Menegildo Gavião Manoel, após
fazer as suas considerações, solicitou que o Projeto de Lei sob nº 041/2018, que consta
com seus respectivos pareceres favoráveis, fosse incluído na presente ordem do dia e
votado 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 das Comissões de Justiça
e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, opinando favoravelmente a
aprovação do Projeto de Lei nº 041/2018, datado de 25 de maio de 2018, Súmula:
Substitui o Anexo III da Lei 1614/2018, que dispõe sobra a reestruturação do Plano de
Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Ativos da Administração Direta do
Poder Executivo. Livre a palavra aos senhores vereadores, dela fez uso o vereador
Waldenei Simões. Após saudar a todos, disse que esteve na manhã dessa segunda feira,
reunido nesta Casa, com o vereador José Andrade dos Santos, para analisar o projeto de
lei ora discutido. Salientou que a vereadora Juliana da Silva foi avisada da reunião,
porém por motivos particulares não pode participar. Disse que como presidente da
comissão de finanças se reunirá com os membros todas as vezes que tiver matérias para
serem analisadas e votadas nesta Casa. Ninguém mais desejando usar da palavra, dada a
votação do projeto, 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, 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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