ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 035/2018, DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO,
2º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 06 DE NOVEMBRO DE 2018, SOB A
PRESIDÊNCIA DO SR. EDUARDO PIRES FERREIRA.
Aos seis dias do mês de novembro do ano de 2018, às dezessete horas, no
Auditório da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do
Paraná, realizou-se a trigésima quinta Sessão Ordinária do período, estando
presentes o Vereador Presidente: Eduardo Pires Ferreira e os Srs. Vereadores
Gerson Roberto Honório, João Nunes, Joel Cavalheiro, Clever Beil, Dinair
Ribas Rocha e Élio Irineu Taborda. Não se fizeram presentes na sessão os
Vereadores Rogério Sadi da Silva e José Joanicio Cubas Machado, os quais
justificaram suas ausências. Havendo o quorum regimental de Vereadores, o
Sr. Presidente declarou aberta a sessão com a seguinte ordem do dia: Leitura
da Ata da Sessão Anterior, que, uma vez lida, foi aprovada e assinada por
todos. Leitura das correspondências recebidas: Ministério da Saúde,
informando repasse financeiro ao Fundo Municipal de Saúde no valor de R$
245.492,91 (duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois
reais e noventa e um centavos). Leitura e discussão da Indicação nº 090/2018
de autoria do Vereador Gerson Roberto Honório que após lida e discutida, foi
aprovada por unanimidade de votos. Leitura e apresentação do Projeto de Lei
nº 018/2018 de autoria do Poder Executivo que “Altera a redação da lei nº
1070, de 09 de setembro de 2010, que “Dispõe sobre o plano de cargos,
carreira e remuneração do magistério público municipal de Piên”. Em seguida,
passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra o Vereador Joel Cavalheiro
que comentou sobre o leilão que o Poder Executivo Municipal irá realizar no
próximo dia 14 de novembro. Os Vereadores João Nunes e Gerson Roberto
Honório agradeceram à direção da POLIPAR que inaugurou a sua mais nova
clínica, na cidade de Piên. Os Vereadores Joel Cavalheiro, Gerson Roberto
Honório, Élio Irineu Taborda e Eduardo Pires Ferreira fizeram alguns
comentários a respeito das questões de segurança pública que o município
vem enfrentando, solicitando a participação da comunidade e do empresariado
nas reuniões do CONSEG a fim de identificar possíveis alternativas para
melhorar a segurança de todos os munícipes pienenses. O Vereador Gerson
Roberto Honório parabenizou os organizadores do “9º Encontrão de Cursilho”
pelo sucesso do evento, realizado neste último fim de semana. O Vereador Élio
Irineu Taborda solicitou envio de oficio à COPEL, pedindo para que a empresa
realize a manutenção e limpeza do imóvel localizado na Rua Amazonas ou
para que faça a devolução deste imóvel à Prefeitura uma vez que o terreno já
pertencia ao Poder Público Municipal e foi cedido à COPEL. O Vereador Clever
Beil pediu envio de ofício ao Poder Executivo solicitando a instalação de um
bueiro na localidade do Lajeado. O Presidente da Câmara, Eduardo Pires
Ferreira, informou que esteve nesta data na capital paranaense Curitiba, onde
foram assinados convênios de repasses financeiros para a área de assistência
social. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu pela
presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima sessão para
terça-feira dia 13 de Novembro de 2018, às 17:00 horas. Eu, Gilson
Hilgenstieler, por determinação do 1º Secretário João Nunes, lavrei esta ata
que, após lida e aprovada, será assinada por todos.

