ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 024/2019 DO 02º PERÍODO ORDINÁRIO,
3º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 06 DE AGOSTO DE 2019, SOB A PRESIDÊNCIA
DO SR.EDUARDO PIRES FERREIRA.
Aos seis dias do mês de agosto do ano de 2019, às dezenove horas, no
Auditório da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do
Paraná, realizou-se a vigésima quarta 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, José Joanicio Cubas Machado e
João Nunes. Por determinação do 1º Secretário o Presidente designou o
Vereador Joel Cavalheiro 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: Ofícios nº 196/2019, 204/2019, 205/2019, 206/2019, 215/2019,
226/2019, 227/2019, 228/2019, 232/2019 e 233/2019 do Gabinete do Prefeito,
em resposta aos Ofícios nº 051/2019, 063/2019, 069/2019, 074/2019,
080/2019, 081/2019, 087/2019, 091/2019, 093/2019, 097/2019, 105/2019 e
108/2019 da Câmara Municipal de Piên. Leitura e discussão daIndicação
nº072/2019 de autoria do Vereador José Joanicio Cubas Machado, que após
lida e discutida, foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura e discussão da
Indicação nº073/2019 de autoria do Vereador João Nunes, que após lida e
discutida, foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura e discussão das
Indicações nº 074/2019, 075/2019, 076/2019 e 077/2019 de autoria do
Vereador Élio Irineu Taborda, que após lidas e discutidas, foram aprovadas por
unanimidade de votos. Leitura e discussão da Indicação nº078/2019 de autoria
do Vereador João Nunes, que após lida e discutida, foi aprovada por
unanimidade de votos. Leitura e discussão da Indicação nº079/2019 de autoria
do Vereador CleverBeil, que após lida e discutida, foi aprovada por
unanimidade de votos. Leitura e discussãoda mensagem de veto totalao
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 discussão, o
Presidente submeteu a mensagem de veto ao projeto de lei nº 005/2019 à
votação secreta, sendo derrubado o veto por 08 votos contrários ao veto e 01
favorável.Em seguida, passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra. O
Vereador Élio Irineu Taborda que fez alguns comentários a respeito da
derrubada do veto ao projeto de lei nº 005/2019. O Vereador Gerson Roberto
Honório solicitou para que o Poder Executivo dê prioridade aos pequenos
agricultores nos serviços de máquinas, disponibilizado pelo poder público a
esta categoria econômica de produção. A Vereadora Jucélia Guinta Tureck
destacou quais são as principais atribuições do Vereador (fiscalizar e cobrar o
Poder Executivo). Ainda fez alguns comentários a respeito da administração
municipal. Também fez algumas considerações a respeito das respostas
enviadas pelo Poder Executivo. Os Vereadores Joel Cavalheiro, João Nunes e
Jucélia Guinta Tureck prestaram condolências aos familiares da Sra. Noemi
Kurovski. O Vereador João Nunes parabenizou os organizadores do jantar em
prol da associação dos autistas. Solicitou ainda ao Poder Executivo para que

seja realizada a manutenção da praça na localidade de Campina dos Maia. O
Vereador Joel Cavalheiro fez ponderações referentes a um processo de
compra direta realizado pelo município na secretaria de saúde para aquisição
de um medicamento específico. O Vereador Rogério Sadi da Silva falou sobre
os contextos naprefeitura e sobre a luta para melhorar as condições na área da
saúde e demais esferasmunicipais. O Presidente da Câmara Eduardo Pires
Ferreira, agradeceu ao Ex-Deputado Leopoldo Meyer, que conseguiu para o
município de Piên maquinário agrícola. Parabenizou à Secretaria de Serviços
Rodoviários pelos excelentes serviços realizados nas estradas rurais de Piên.
Em seguida foi aberta a palavra ao Prefeito Municipal Sr. João Osmar
Mendesque fez uma explanação em relação ao processo de compra direta de
medicamento. Destacou ainda as ações a serem realizadas pelo poder
executivo quanto ao trecho a ser restaurado na Avenida Brasil. Falou
sobrerecursos a serem recebidos pelo o município para conservação de
estradas, pinturas de faixas e meios-fios. Fez um panorama sobre a
remuneração dos agentes de serviços gerais e também sobre anomeação da
Secretária para a pasta da Cultura. 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 13 de Agosto 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.

