ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 036/2018, DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO,
2º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 13 DE NOVEMBRO DE 2018, SOB A
PRESIDÊNCIA DO SR. EDUARDO PIRES FERREIRA.
Aos treze 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 sexta 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, Élio Irineu Taborda, Rogério Sadi da Silva e José Joanicio Cubas
Machado. 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$ 368.594,31 (trezentos
e sessenta e oito mil quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e um
centavos). Ofícios nº 339/2018, 340/2018 do Gabinete do Prefeito, em resposta
a Indicação nº 088/2018 e ao Ofício nº 178/2018 da Câmara Municipal de Piên.
Ofício nº 347 do Gabinete do Prefeito, assunto: Comunica a transmissão de
cargo. Leitura e discussão da Indicação nº 091/2018 de autoria do Vereador
João Nunes que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura e discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2018 que
“Concede licença ao Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná”. Encerrada
a discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2018 foi submetido à
votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Com a aprovação do
Decreto Legislativo nº 005/2018, que concede licença ao Prefeito Municipal,
entre os dias 14 de novembro a 27 de novembro, e de acordo com o artigo 62
da Lei Orgânica, o Presidente da Câmara Municipal Eduardo Pires Ferreira
assume interinamente como Prefeito neste período e também assume
interinamente a Presidência da Câmara Municipal, o Vereador Vice-Presidente
Gerson Roberto Honório. Leitura e primeira discussão 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”. Encerrada a primeira
discussão o Vereador Gerson Roberto Honório pediu dispensa da segunda
discussão. Em seguida o Presidente submeteu o pedido de dispensa à votação
pelo Plenário, que foi aprovado por maioria, por sete votos favoráveis e um
contrário. Submetido o Projeto de Lei nº 018/2018 à votação, foi aprovado por
maioria, por sete votos favoráveis e um contrário. Em seguida, passou-se para
a palavra livre. Fez uso da palavra o Vereador João Nunes que convidou os
demais Vereadores para uma oração com intenções de recuperação do estado
de saúde do Sr. Prefeito Municipal Livino Tureck que encontra-se hospitalizado.
Os Vereadores Joel Cavalheiro, João Nunes, Gerson Roberto Honório, José
Joanicio Cubas Machado e Rogério Sadi da Silva comentaram a respeito do
ato realizado pela Governadora do Estado do Paraná Cida Borghetti, que
transforma a Companhia da Polícia Militar da cidade da Lapa em Batalhão da
PM, surgindo assim, a oportunidade de Piên pleitear futuramente a implantação
de um Pelotão da PM no município, no sentido de trazer maior efetivo policial e
consequentemente aumentar a segurança de todos os munícipes pienenses.

Os Vereadores Gerson Roberto Honório, João Nunes e Rogério Sadi da Silva
prestaram condolências aos familiares do Sr. Adilson Batista pela perda de seu
ente querido. Os Vereadores José Joanicio Cubas Machado e Rogério Sadi da
Silva fizeram um breve resumo de suas viagens a Brasília/DF destacando que
foi muito proveitosa para o município, pois, conseguiram indicativos positivos
de envio de recursos financeiros à Piên, juntos aos Deputados Federais. O
Vereador Gerson Roberto Honório solicitou envio de ofício à Defesa Civil
requerendo informações a respeito do atendimento às famílias carentes que
tiveram suas moradias afetadas no último temporal. O Vereador José Joanicio
Cubas Machado agradeceu à Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários,
pelos serviços realizados em prol da comunidade pienense. O Vereador
Rogério Sadi da Silva pediu envio de ofício ao Poder Executivo requerendo
informações sobre em quais setores serão realocados os servidores que
atualmente trabalham na Defesa Civil, haja vista que em breve o Governo do
Estado irá ceder profissionais do Estado do Paraná para atuarem nesta área.
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
20 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.

