ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 020/2019 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO,
3º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 25 DE JUNHO DE 2019, SOB A PRESIDÊNCIA
DO SR.EDUARDO PIRES FERREIRA.
Aos vinte e cinco 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 vigésima Sessão Ordinária do período, estando
presentes o Vereador PresidenteEduardo Pires Ferreirae os Srs.
VereadoresJoel Cavalheiro, Rogério Sadi da Silva,CleverBeil, Gerson Roberto
Honório,Jucélia GuintaTureck,Élio Irineu Taborda, João Nunes eJosé Joanicio
Cubas Machado. Por determinação do 1º Secretário o Presidente designou o
servidor Mauricio da Cruzpara 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: Mensagem nº 016/2019, do Gabinete do Prefeito, assunto: solicita
retirada de pauta do projeto de lei nº 011/2019. Leitura e discussão da
Indicação nº 061/2019 de autoria do Vereador Rogério Sadi da Silva, que após
lida e discutida, foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura e primeira
discussão 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”.
Encerrada a primeira discussão, o Vereador Joel Cavalheiro pediu dispensa da
segunda discussão.Em seguida, o Presidente submeteu o pedido à votação
pelo Plenário, que foi aprovado por unanimidade de votos. Submetido o Projeto
de Lei nº 012/2019 à votação, foi aprovado por unanimidade de votos.Em
seguida, passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra aVereadora Jucélia
GuintaTureck quefez um convite a todos os munícipes para prestigiarem a 1ª
Copa de Futebol Master que será realizada no próximo fim de semana. O
Vereador Joel Cavalheiro pediu envio de ofício ao Poder Executivo, fazendo
agradecimentos, pois, sua solicitação foi atendida pela Secretaria de Serviços
Rodoviários. O Vereador Gerson Roberto Honório requereu envio de ofício ao
Poder Executivo pedindo a manutenção das estradas das localidades de
Mosquito e Aterrado Alto. O Vereador CleverBeil solicitou envio de ofício ao
Poder Executivo pedindo a manutenção das estradas nas localidades de
Povinho e do Lajeado. O Vereador José Joanicio Cubas Machadorequereu o
envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando para que seja realizada a
manutenção da ponte na localidade do Quicé. O Vereador João Nunes pediu
envio de oficio ao Poder Executivo, requerendo informações sobre a
quantidade de lâmpadas disponíveis para atender as demandas na questão da
iluminação pública. Ainda questionou à Secretaria de Serviços Rodoviários a
respeito dos valores que necessitam ser investidos na manutenção de seu
maquinário. O Vereador Élio Irineu Taborda solicitou envio de ofício ao Poder
Executivo, requisitando a manutenção da iluminação pública na localidade de
Campina dos Maia. Os Vereadores Élio Irineu Taborda e João Nunes,
destacaram a importância do Poder Público promover políticas de incentivo à
novas empresas que desejam se instalar no município, mas principalmente
incentivar o empresariado local. Os Vereadores Élio Irineu Taborda, João
Nunes, Joel Cavalheiro, Rogério Sadi da Silva e Eduardo Pires Ferreira,

salientaram a importância de ser criada uma associação que irá trabalhar com
materiais reciclados em Piên com o objetivo de gerar empregos e contribuir
com a diminuição da poluição do meio ambiente. Os Vereadores João Nunes e
Eduardo Pires Ferreira comunicaram que participaram na data de 24 de junho
da audiência pública que tinha como tema “A Indústria da Reciclagem”, na
cidade de Curitiba/PR. 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 02 de Julho 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.

