ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 021/2019 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO,
3º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 02 DE JULHO DE 2019, SOB A PRESIDÊNCIA DO
SR.EDUARDO PIRES FERREIRA.
Aos doisdias do mês de julho do ano de 2019, às dezenove horas, no Auditório
da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do Paraná, realizouse a vigésima primeiraSessão 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 eJosé Joanicio Cubas Machado. Não se fez
presente na sessão o Vereador João Nunes, o qual justificou sua ausência. 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: Ministério da
Saúde, informando repasse financeiro ao Fundo Municipal de Saúde, no valor
de R$ 175.780,59 (cento e setenta e cinco mil setecentos e oitenta reais e
cinquenta e nove centavos). Ofícios nº 187/2019, nº 188/2019 e nº 191/2019 do
Gabinete do Prefeito, em resposta aos Ofícios nº 050/2019, nº061/2019 e
nº094/2019 da Câmara Municipal de Piên. Ofício nº 052/2019 da Secretaria
Municipal de Saúde, em resposta ao ofício nº 082/2019 da Câmara Municipal
de Piên. Ofício nº 013/2019 da Escola Marciano de Carvalho, assunto:
agradecimento aosVereadores. Leitura e discussão dasIndicaçõesnº 063/2019
enº 064/2019 de autoria do Vereador José Joanicio Cubas Machado, que após
lidas e discutidas, foram aprovadas por unanimidade de votos. Leitura e
discussão da Indicação nº 065/2019 de autoria do Vereador Gerson Roberto
Honório, que após lida e discutida, foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura e discussão das Indicações nº 066/2019 e 067/2019 de autoria do
Vereador Rogério Sadi da Silva, que após lidas e discutidas, foram aprovadas
por unanimidade de votos. Leitura e discussão da Indicação nº 068/2019 de
autoria da Vereadora Jucélia GuintaTureck, que após lida e discutida, foi
aprovada por unanimidade de votos. Leitura e apresentação do Projeto de lei
nº 006/2019 de autoria do Poder Legislativo, que “Regulamenta a unidade de
controle interno da Câmara Municipal de Piên – Paraná”. Leitura e
apresentação do Projeto de Lei nº 013/2019 de autoria do Poder Executivo,
que “Dispõe sobre a organização, composição e atribuições do Conselho
Municipal de turismo”.Em seguida, passou-se para a palavra livre. Fez uso da
palavra aVereadora Jucélia GuintaTureck que solicitou envio de ofício ao Poder
Executivo pedindo para que seja estudado uma melhor forma na instalação do
calçamento na localidade de Trigolândia. Os Vereadores Joel Cavalheiro, José
Joanicio Cubas Machado e Jucélia GuintaTureck fizeram algumas
considerações a respeito da resposta enviada pelo Poder Executivo Municipal,
referente ao número de servidores remanejados. O Vereador Gerson Roberto
Honório agradeceu ao Poder Executivo, pois, foi atendido em seu pedido na
área da saúde. Ainda fez alguns apontamentos à Secretaria de Serviços
Rodoviários, na questão da manutenção de seu maquinário. O Vereador
Rogério Sadi da Silva pediu envio de ofícios ao Poder Executivo solicitando
para que seja instalado um corrimão na casa das vovós, e requerendo

informações do motivo pelo qual são emitidas as carteirinhas pelo CRAS,
somente às segundas-feiras. O Vereador Joel Cavalheiro leu um relatório
questionando os atos do Poder Executivo nesses primeiros meses de mandato.
Pediu envio de Ofício ao Poder Executivo solicitando o processo de licitação da
instalação da Praça da Cidadania na localidade de Campina dos Maia. O
Vereador Élio Irineu Taborda requereu envio de Ofício ao Poder Executivo
pedindo para que sejam instaladas as placas com os nomes das ruas. O
Presidente da Câmara, Eduardo Pires Ferreira, prestou condolências aos
familiares do Sr. Milton Pires que faleceu recentemente. 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 09 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.

