ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 019/2019 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO,
3º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 18 DE JUNHO DE 2019, SOB A PRESIDÊNCIA
DO SR.EDUARDO PIRES FERREIRA.
Aos dezoito dias do mês de junho do ano de 2019, às dezenove horas, no
Auditório da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do
Paraná, realizou-se a décima nona Sessão Ordinária do período, estando
presentes o Vereador Presidente Eduardo Pires Ferreira e os Srs. Vereadores
Joel Cavalheiro, Rogério Sadi da Silva, Clever Beil, Gerson Roberto Honório,
Jucélia Guinta Tureck, Élio Irineu Taborda, João Nunes e José Joanicio Cubas
Machado. Por determinação do 1º Secretário o Presidente designou o servidor
Mauricio da Cruz para leitura dos trabalhos da sessão. Havendo o quórum
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:
Ofício nº 181/2019 do Gabinete do Prefeito, em resposta à Indicação nº
047/2019. Leitura e discussão das Indicações nº 054/2019, 055/2019 e
056/2019 de autoria do Vereador João Nunes, que após lidas e discutidas
foram aprovadas por unanimidade de votos. Leitura e discussão da Indicação
nº 057/2019 de autoria do Vereador Gerson Roberto Honório, que após lida e
discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura e discussão da
Indicação nº 058/2019 de autoria do Vereador Rogério Sadi da Silva que após
lida e discutida, foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura e discussão da
Indicação nº 059/2019 de autoria dos Vereadores Gerson Roberto Honório,
Rogério Sadi da Silva e Clever Beil que após lida e discutida, foi aprovada por
unanimidade de votos. Leitura e discussão da Indicação nº 060/2019 de autoria
da Vereadora Jucélia Guinta Tureck que após lida e discutida foi aprovada por
unanimidade de votos. Leitura e segunda discussão do Projeto de Lei nº
005/2019, de autoria do Vereador Élio Irineu Taborda que “Dispõe sobre a
instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de
água no Município de Piên”. Encerrada a segunda discussão o Presidente
submeteu o Projeto de lei nº 005/2019 à votação, sendo aprovado por
unanimidade de votos. Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº 011/2019
de autoria do Poder Executivo que “Altera a redação da lei nº 1.080 de 2010,
que “Concede desconto e Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano”.
Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº 012/2019 de autoria do Poder
Executivo, que “Altera a lei n° 960, de 14 de setembro de 2007, que dispõe
sobre o regime jurídico dos servidores públicos no Município de Piên e dá
outras providências”. Em seguida, passou-se para a palavra livre. Fez uso da
palavra a Vereadora Jucélia Guinta Tureck. Leu uma nota de esclarecimento a
respeito das atividades desenvolvidas pela psicóloga lotada na Secretaria de
Assistência Social, na ocasião em que a vereadora foi Secretária desta pasta.
O Vereador Joel Cavalheiro solicitou a manutenção da estrada da localidade de
Gramados. Também fez algumas considerações a respeito da Secretária
Municipal de Finanças. Os Vereadores João Nunes e José Joanicio Cubas
Machado agradeceram ao Poder Executivo pelas solicitações de obras
atendidas. O Vereador Gerson Roberto Honório solicitou envio de ofício ao
Poder Executivo pedindo para que seja dado prosseguimento nas obras de
instalação da rede de água, na localidade do Poço Frio. O Vereador Clever Beil

também comentou sobre a falta de abastecimento de água no Poço Frio. O
Vereador Élio Irineu Taborda sugeriu ao Poder Executivo para que seja
realizado um estudo para a aquisição de um terreno que possibilite a criação
de um novo cemitério municipal, pois, no atual cemitério quase não há mais
espaço físico destinado a sepultamentos. Foi aberta a palavra ao Sr. Daguimar
Nogueira. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu pela
presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima sessão ordinária
para o dia 25 de Junho de 2019 às 19:00 horas. Eu, Gilson Hilgenstieler, por
determinação do1º Secretário, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, será
assinada por todos.

