ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 022/2019 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO,
3º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 09 DE JULHO DE 2019, SOB A PRESIDÊNCIA DO
SR.EDUARDO PIRES FERREIRA.
Aos nove dias do mês de julho do ano de 2019, às dezenove horas, no
Auditório da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do
Paraná, realizou-se a vigésima segunda Sessão Ordinária do período, estando
presentes o Vereador Presidente Eduardo Pires Ferreira e os Srs. Vereadores
Joel Cavalheiro, Rogério Sadi da Silva, CleverBeil, Gerson Roberto Honório,
Jucélia GuintaTureck, Élio Irineu Taborda,José Joanicio Cubas Machadoe João
Nunes. 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 193/2019 do Gabinete do Prefeito, em resposta aos ofícios nº
072/2019, e nº 095/2019 da Câmara Municipal de Piên. Leitura e discussão das
Indicações nº 062/2019, nº 069/2019 e nº 070/2019 de autoria do Vereador
João Nunes, que após lidas e discutidas, foram aprovadas por unanimidade de
votos. Leitura e primeira discussão 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 primeira discussão 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. Foi aberta a palavra à servidora do município
Sra. Marina R. P. Marinho que fez uma explanação sobre o índice de despesas
com pessoal do poder executivo, apresentando dados sobre o quadro de
remuneração.O Vereador Joel Cavalheiro comentou sobre o assunto exposto
pela Sra. Marina R. P. Marinho, ressaltando sua preocupação com o índice de
gastos com pessoal para os próximos meses. O Vereador Gerson Roberto
Honório, parabenizou aos organizadores do campeonato de futebol society,
que teve sua final disputada neste último fim de semana. O Vereador João
Nunes solicitou envio de ofício à Fundação Hospitalar Henry Greipel em
agradecimento ao Dr. Helder, pelo ótimo atendimento recebido. Ainda pediu
envio de ofício à CIVIA Cooperativa de Crédito solicitando para que esta
instituição financeira instale uma agência na localidade de Trigolândia.
Também comentou sobre a falta de água que os moradores da localidade do
Paranazinho estão enfrentando. O Vereador Élio Irineu Taborda, comentou que
irá apresentar nas próximas sessões da Câmara, um projeto de incentivo
público voltado ao empresariado local. O Vereador CleverBeil requereu envio
de ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando informações do motivo pelo
qual a ampliação da distribuição de água na localidade do Poço Frio, ainda não
foi finalizada. 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 16 de Julho de 2019 às 19:00 horas. Eu, Gilson
Hilgenstieler, Servidor Técnico Legislativo, por determinação do1º Secretário,
lavrei esta ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos.

