ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 025/2019 DO 02º PERÍODO ORDINÁRIO,
3º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 13 DE AGOSTO DE 2019, SOB A PRESIDÊNCIA
DO SR.EDUARDO PIRES FERREIRA.
Aos trezedias 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 quinta Sessão Ordinária do período, estando
presentes o Vereador Presidente Eduardo Pires Ferreira e os Srs. Vereadores
Joel Cavalheiro, Rogério Sadi da Silva,Cleve Beil, Gerson Roberto
Honório,Jucélia Guinta Tureck, 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: Ministério da Saúde, informando repasse
financeiro ao Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 177.780,59 (cento e
setenta e sete mil setecentos e oitenta reais e cinqüenta e nove centavos).
Ofício nº 2026/2019 da Caixa Econômica Federal, assunto: crédito de recursos
financeiros - orçamento geral da união. Ofício Circular nº 212/2019 da Casa
Civil do Estado do Paraná, assunto: convite para prestigiar o lançamento do
projeto “Descomplica” e anúncio da criação do comitê permanente de
desburocratização. Leitura e discussão dasIndicaçõesnº 080/2019 e081/2019
de autoria do Vereador José Joanício Cubas Machado que após lidas e
discutidas, foram aprovadas por unanimidade de votos. Leitura e discussão da
Indicação nº082/2019 de autoria do Vereador Gerson Roberto Honório que
após lida e discutida, foi aprovada por unanimidade de votos.Leitura e
apresentação do Projeto de Lei nº 014/2019 de autoria do Poder Executivo que
“Dispõe sobre as ferramentas para realização de pesquisa na formação de
preço máximo para aquisições de bens e contratação de serviços em geral no
Município de Piên”.Em seguida, passou-se para a palavra livre. Fez uso da
palavra o Vereador Joel Cavalheiro que solicitou o envio de ofício ao Poder
Executivo Municipal pedindo informações a respeito da remuneração de alguns
servidores e horas extras. Os Vereadores Joel Cavalheiro e Jucélia Guinta
Tureck parabenizaram os conselheiros tutelares do município e agradeceram
ao ex-deputado Osmar Bertoldi pela emenda parlamentar que possibilitou a
entrega dos equipamentos que serão utilizados pelo conselho tutelar. Ainda
lembraram que um dos responsáveis por estes recursos também foi o exprefeito Livino Tureck. O Vereador João Nunes pediu envio de ofício ao Poder
Executivo Municipal solicitando que seja providenciada uma urna na localidade
de Trigolândia para as eleições dos novos conselheiros tutelares. Sugeriu
aindaa disponibilização de subsídios financeiros pelo poder público para a
aquisição de remédios contínuos à população. Os Vereadores João Nunes e
Gerson Roberto Honório fizeram algumas considerações acerca do convênio
entre o município de Piên e o Hospital do Rocio. O Vereador Gerson Roberto
Honório informou que foi realizada nova licitação para a aquisição das
lâmpadas utilizadas nos postes de iluminação pública. Os Vereadores Rogério
Sadi da Silva, Élio Irineu Taborda e José Joanício Cubas Machado fizeram
agradecimentos à Secretaria de Serviços Rodoviários pelos trabalhos

realizados em prol da comunidade pienense. O Vereador Élio Irineu Taborda
requereu envio de ofício ao Poder Executivo Municipal pedindo para que seja
providenciada um linha de ônibus na localidade de Campina dos Maia. O
Presidente da Câmara Eduardo Pires Ferreira destacou que já entrou em
contato com a empresa responsável pelas linhas de ônibus no município, no
sentido de solucionar este problema na localidade de Campina dos Maia,
porém foi informado pela empresa de que não há um número suficiente de
passageiros para tornar viável a implantação de uma linha de ônibus nesta
localidade. O Vereador Clever Beil pediu envio de ofício ao Poder Executivo
Municipal solicitando a manutenção da estrada principal da localidade do
Lajeado dos Martins. Os Vereadores José Joanício Cubas Machado e Joel
Cavalheiro fizeram ainda algumas considerações a respeito da importância de
ser implantado o programa de castração dos amimais domésticos que vivem
abandonados nas ruas. O Vereador José Joanício Cubas Machado informou
que em breve será entregue à Secretaria de Ação Social um veículo quefoi
adquirido por meio de sua mediação junto ao Deputado Ricardo Barros.
Também comentou sobre a falta de água que os moradores da localidade do
Paranazinho estão enfrentando. O Presidente da Câmara Eduardo Pires
Ferreiracomunicou que os maquinários agrícolas de uma emenda parlamentar
do ex-deputado Leopoldo Meyer já estão à disposição da Secretaria de
Agricultura.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 20 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.

