CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ
ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA,
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ, ESTADO DO
PARANÁ, REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2018 .
MESA EXECUTIVA:

AMARILDO APARECIDO CORREA
FLÁVIO JOSÉ DE AMORIM
JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS

Aos treze dias do mês de agosto 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 SÉTIMA 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 da
Igreja Assembleia de Deus, para fazer a leitura bíblica. Prosseguindo determinou a
Secretária da Casa, que procedesse a leitura da ATA da DÉCIMA SEXTA SESSÃO
ORDINÁRIA, realizada em 25 de junho de 2018; ATA da SEXTA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, realizada em 16 de julho de 2018, as quais lidas e julgadas
conforme, foram aprovadas sem observação. Continuando determinou a leitura das
matérias constantes do EXPEDIENTE: Oficio nº 300/2018, de 17 de julho de 2018, de
autoria do Prefeito Municipal, Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº
046/2018, de 13 de julho de 2018, Súmula: Altera art. 1º da Lei Municipal nº 1287/2013
dando nova denominação a Rua Projetada dois do Jardim Bela Vista e dá outras
providências; Oficio nº 301/2018, de 18 de julho de 2018, de autoria do Prefeito
Municipal, Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº 047/2018, de 17 de julho de
2018, Súmula: Denomina de Conjunto Habitacional Novo Horizonte área de terras que
situa conjunto casa da Família 1ª etapa no Municipio de Assaí, adequando uma situação
existente; Oficio nº 304/2018, de 20 de julho de 2018, de autoria do Prefeito Municipal,
Acácio Secci, encaminhando o Projeto de Lei nº 048/2018, de 19 de julho de 2018,
Súmula: Autoriza o Municipio de Assaí, a abrir um Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 99.520,00 (Noventa e nove mil, quinhentos e vinte reais) no Orçamento
vigente e dá outras providências; Ofício nº 274/2018, de 28 de junho de 2018, de autoria
da Senhora Nilse Shinohata Menegazzo, Secretária Municipal de Finanças, informando
que no dia 26 de junho de 2018, o município de Assaí, recebeu recursos da Secretaria de
Saúde do Estado do Paraná, na modalidade Fundo a Fundo, no valor de cem mil reais;
Ofício nº 293/2018, de 02 de julho de 2018, de autoria da Senhora Nilse Shinohata
Menegazzo, Secretária Municipal de Finanças, informando que no dia 02 de julho de
2018, o município de Assaí, recebeu recursos da Secretaria Estado do Desenvolvimento
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Urbano, o valor de trezentos mil reais, referente ao Termo de Convênio 504/2018 cujo
objeto é aquisição de veículos/equipamentos rodoviários – escavadeira hidráulica;
Ofício nº 312/2018, de 12 de julho de 2018, de autoria da Senhora Nilse Shinohata
Menegazzo, Secretária de Municipal de Finanças, informando que no dia 03 de julho de
2018, o município de Assaí, recebeu recursos da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Urbano, o valor de quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta reais e
cinquenta centavos, referente ao Termo de Convenio 505/2018, cujo objetivo é
aquisição de veiculo/equipamentos Rodoviários; Ofício nº 334/2018, de 10 de julho de
2018, de autoria da Senhora Nilse Shinohata Menegazzo, Secretária Municipal de
Finanças, informando que no dia 10 de julho de 2018, o município de Assaí, recebeu
recursos do Ministério da Educação no valor de cento e oitenta e nove mil e novecentos
reais, referente ao Termo de Compromisso de Plano de Ações Articuladas, para
aquisição de ônibus rural escolar; Ofício nº 352/2018, de 12 de julho de 2018, de
autoria da Senhora Nilse Shinohata Menegazzo, Secretária Municipal de Finanças,
informando que no dia 12 de julho de 2018, o município de Assaí, recebeu recursos da
Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, na modalidade Fundo a Fundo, no valor de
trezentos mil reais; Ofício nº 373/2018, de 19 de julho de 2018, de autoria da Senhora
Nilse Shinohata Menegazzo, Secretária Municipal de Finanças, informando que no dia
19 de julho de 2018, o município de Assaí, recebeu recursos no valor de cem mil reais,
inerentes ao Incentivo Financeiro de Investimento para Aquisição de Equipamentos de
Urgência e Emergência, para a Rede Paraná Urgência; Convite de autoria do Senhor
Norio Shimada para participar das comemorações ao Septuagésimo Aniversário da
fundação do Templo Budista de Assaí, a realizar no dia 19 de agosto de 2018, com
inicio as nove horas. Todos despachados AO CONHECIMENTO DOS SENHORES
VEREADORES; Requerimento nº 018/2018, de 01 de agosto de 2018, de autoria do
vereador Amarildo Aparecido Correa, requerendo que seja inserido em Ata, Voto de
Congratulações ao Soldado Oscar Francisco das Neves; Requerimento nº 019/2018, de
01 de agosto de 2018, de autoria do vereador Amarildo Aparecido Correa, requerendo
que seja inserido em Ata, Moção de Aplausos ao Subtenente Antônio Luiz dos Santos
Fragatti, ressaltando o brilhante trabalho desempenhado durante 35 anos de serviços
prestados a Policia Militar do Paraná; Requerimento nº 022/2018, de 10 de agosto de
2018, de autoria do vereador Amarildo Aparecido Correa, requerendo que seja inserido
em Ata, Moção de Aplausos aos Policiais Militares, Cabo Francisco Américo Alves
Pereira, Sargento Rivelino do Nascimento Santos e 2º Sargento Wagner José de
Carvalho, pelo recebimento de Medalha de Mérito outorgada pelo 18º Batalhão da
Policia Militar do Paraná; Requerimento nº 023/2018, de 10 de agosto de 2018, de
autoria do vereador Antônio Menegildo Gavião Manoel, requerendo que seja inserido
em Ata, Moção de Aplausos aos Policiais Militares, Soldado Daniel de Souza Lopes e
Soldado Diego Luiz Soares, em reconhecimento pelo ato de bravura e coragem ao
procederem atendimento de socorro em grave acidente; Requerimento nº 024/2018, de
10 de agosto de 2018, de autoria do vereador Amarildo Aparecido Correa, requerendo
que seja inserido em Ata, Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Capitão
Anderson Cristo Piske, pelo empenho e comprometimento desempenhado frente ao
Comando da 3ª Cia de Policia Militar de Assaí; Requerimento nº 025/2018, de 10 de
agosto de 2018, de autoria do vereador Amarildo Aparecido Correa, requerendo que
seja inserido em Ata, Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Major
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Wellington Nunes Moreira, por todo empenho e dedicação com que tem desempenhado
suas função frente ao Comando Regional do 18º Batalhão de Policia Militar do Estado
do Paraná: DEFERIDO; Voto de Pesar de autoria do Vereador Flávio José de Amorim, à
família do Senhor Antônio Roberto, em virtude de seu falecimento no dia 09 de agosto
de 2018; Indicação nº 058/2018, de 08 de julho de 2018, de autoria da vereadora
Michelle Matie Morikawa, solicitando a realização de recape asfáltico, ou, ao menos,
operação tapa buraco na Rua Presidente Kennedy, nas proximidades e em frente ao
Memorial da Imigração Japonesa; Indicação nº 059/2018 de 02 de agosto de 2018, de
autoria do vereador José Andrade dos Santos, solicitando que o Prefeito Municipal
autorize a mudança de local da feira livre, realizada aos sábados na Rua Presidente
Kennedy, em frente ao Memorial da Imigração Japonesa, para o pátio do Terminal do
Estudante; Indicação nº 060/2018 de 02 de agosto de 2018, de autoria do vereador
Flávio José de Amorim, solicitando que seja realizada a poda de manutenção das
árvores existentes no pátio e em frente a antiga Escola Alias Abrahão; Indicação nº
061/2018 de 02 de agosto de 2018, de autoria do vereador Flávio José de Amorim,
solicitando que seja realizada a manutenção da rede elétrica, inclusive com a troca dos
postes e luminárias, bem como as melhorias nas traves e nas redes do campo de futebol
existentes na quadra de esportes ao lado da antiga Escola Municipal Princesa Izabel;
Indicação nº 062/2018 de 09 de agosto de 2018, de autoria do vereador Amarildo
Aparecido Correa, solicitando a construção de uma Academia da Terceira Idade no
Conjunto Eldorado 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 os Projetos de Lei constante na pauta da desta Sessão, já
com seus respectivos pareceres favoráveis, fossem incluídos na presente ordem do dia e
votados 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. Em seguida o
Senhor Presidente procedeu a leitura das matérias constantes: Parecer das Comissões de
Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, datado de 13 de agosto
de 2018, opinando favoravelmente a aprovação do Projeto de Lei nº 046/2018, de 13 de
julho de 2018, Súmula: Altera art. 1º da Lei Municipal nº 1287/2013 dando nova
denominação a Rua Projetada Dois do Jardim Bela Vista e dá outras providências; Livre
a palavra aos senhores vereadores, ninguém desejando se manifestar, 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, datado de
13 de agosto de 2018, opinando favoravelmente a aprovação do Projeto de Lei nº
047/2018, de 17 de julho de 2018, Súmula: Denomina de Conjunto Habitacional Novo
Horizonte área de terras que situa conjunto casa da Família 1ª etapa no Municipio de
Assaí, adequando uma situação existente. ; Livre a palavra aos senhores vereadores,
ninguém desejando se manifestar dada a votação, foi aprovado por unanimidade de
votos em única discussão e votação. Esgotadas as matérias em pauta, ato continuo o
Senhor Presidente informou que nesta oportunidade será realizada entrega das
homenagens de Moção de Aplausos e Voto de Congratulações aos Policiais Militares
pertencentes ao 18º Batalhão da Policia Militar do Paraná. Após a entrega dos
certificados o Senhor Presidente convidou para usar da palavra os Senhores, Subtenente
Luiz Antônio dos Santos Fragatti, Capitão Anderson Cristo Piske, e Excelentíssimo
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Senhor Major Wellington Nunes Moreira. Esgotadas as matérias em pauta passou-se ao
período final das EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O Senhor Presidente deixou livre a palavra
aos senhores vereadores. Pronunciamentos das autoridades militares presentes nesta
Sessão e 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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