CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ
ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA,
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ, ESTADO DO
PARANÁ, REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2018.
MESA EXECUTIVA:

AMARILDO APARECIDO CORREA
FLÁVIO JOSÉ DE AMORIM
JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS

Aos dezoito dias do mês de junho 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 QUINTA 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
Alexandre Takayama da Igreja Batista em nossa cidade, para fazer a leitura bíblica.
Prosseguindo determinou a Secretária da Casa, que procedesse a leitura da ATA da
DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, realizada em 11 de junho de 2018, a qual lida
e julgada conforme, foi aprovada sem observação. Continuando determinou a leitura das
matérias constantes do EXPEDIENTE: Ofício nº 260/2018, de 15 de junho de 2018,
autoria do Prefeito Municipal Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº
043/2018, de 10 de abril de 2018, Súmula: Autoriza o Poder Executivo a realização de
Concurso Público para provimento de cargos efetivos no município, formação de
cadastro de reserva e dá outras providências: A COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS
PARA OPINAR; Ofício nº 225/2018, de 06 de junho de 2018, de autoria da Senhora
Nilse Shinohata Menegazzo, informando que o município de Assaí recebeu recursos do
Fundo Nacional de Saúde, no valor de cento e cinquenta mil reais, em 06 de junho de
corrente, referente à emenda parlamentar, incremento do Pab, apoio a manutenção de
unidade de saúde; Ofício nº 243/2018, de 06 de junho de 2018, de autoria da Senhora
Nilse Shinohata Menegazzo, informando que o município de Assaí recebeu recursos do
Fundo Nacional de Saúde, no valor de duzentos e cinquenta mil reais em 06 de junho de
corrente, referente a emenda parlamentar, incremento do Pab, apoio a manutenção de
unidade de saúde: AO CONHECIMENTO DOS SENHORES VEREADORES;
Requerimento nº 014/2018, de 05 de junho de 2018, de autoria de todos os vereadores,
requerendo que seja inserido em Ata, Moção de Aplausos aos Senhores Paulo Cezar
Miyazaki, Wilson Almeida, Gustavo Dionísio da Mota, Charles Antony Moura,
Fernando Cavalsani, Leandro Beltrão Leite, Edinaldo Beltrão Leite, Marcelo da Silva,
Oswaldo Bizarria, João Victor Guadain, Heraldo Guadain, William Feliz, Celso
Cristóvão Almeida Filho, Celso Cristóvão de Almeida, Antônio Aparecido Moreira,
Rubens Ribeiro de Assis, Nelson Pereira Barbosa, Jorge Kiyoshi Tagamori, Hyago Abe
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dos Santos, Marcos Antônio, José Ângelo Unemoto e Walter Rabello, por ter
participado do movimento nacional de paralisação dos caminhoneiros ocorrido entre os
dias 21 a 30 de maio de 2018, com o objetivo de reivindicar melhores condições de
trabalho para os caminhoneiros e uma melhor qualidade de vida a toda população
brasileira, com a redução dos preços dos combustíveis e combate a corrupção;
Requerimento nº 015/2018, de 05 de junho de 2018, de autoria de todos os vereadores,
requerendo que seja inserido em Ata, Moção de Aplausos ao Senhor Lauro Leal Ferreira
e Senhoras Joelma Paula Soares, Sonia de Assis, Leni Maciel e Irani Branco, por todo
empenho, dedicação e acolhimento dispensados aos caminhoneiros, durante o
movimento nacional de paralisação dos caminhoneiros ocorrido entre os dias 21 a 30 de
maio de 2018, com o objetivo de reivindicar melhores condições de trabalho para os
caminhoneiros e uma melhor qualidade de vida a toda população brasileira, com a
redução dos preços dos combustíveis e combate a corrupção: DEFERIDO; 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 043/2018, que
consta com seus respectivos pareceres favoráveis, fosse incluído na presente ordem do
dia e votado em primeira 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 043/2018, de 10 de abril de 2018,
Súmula: Autoriza o Poder Executivo a realização de Concurso Público para provimento
de cargos efetivos no município, formação de cadastro de reserva e dá outras
providências. Livre a palavra aos senhores vereadores, ninguém desejando se
manifestar, dada a votação, foi aprovado por unanimidade de votos em primeira
discussão e votação; Parecer das Comissões de Justiça e Redação e Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, datado de 11 de junho de 2018, opinando
favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 033/2018, de 13 de abril de 2018, de
autoria do Executivo Municipal, Súmula: Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração
da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, e dá outras providências. Livre a palavra
aos senhores vereadores, ninguém desejando se manifestar, dada a votação, foi
aprovado por unanimidade de votos em segunda e última discussão e votação.
Esgotadas as matérias em pauta e ato continuo o Senhor Presidente informou que nesta
oportunidade seria entregue as homenagens de Moção de Aplausos aos alunos e à
Direção do Colégio Barão do Rio Branco em reconhecimento pelo empenho e
dedicação dispensados quando dos preparativos para a inauguração do Memorial da
Imigração Japonesa, Castelo Japonês em nossa cidade. Em seguida convidou a
Vereadora Michelle Matie Morikawa para fazer a entrega dos certificados.
Prosseguindo convidou para fazer uso da palavra a Senhora Edna de Souza Gaspar,
Diretora do Colégio Barão do Rio Branco. Na sequencia convidou também a VicePrefeita, Senhora Inês Kiyomi Koguissi, para usar da palavra. 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.
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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.
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