ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 026/2019 DO 02º PERÍODO ORDINÁRIO,
3º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 20 DE AGOSTO DE 2019, SOB A PRESIDÊNCIA
DO SR.EDUARDO PIRES FERREIRA.
Aos vinte 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 sexta 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
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: Ofícios nº 238, nº 239 e nº 248/2019 do Gabinete do Prefeito, em
resposta aos ofícios nº 082, nº 085 e nº 092/2019 da Câmara Municipal de
Piên. Leitura e discussão daIndicaçãonº083/2019 de autoria do João Nunes,
que após lida e discutida, foi aprovada por maioria de votos. Leitura e
discussão da Indicação nº084/2019 de autoria da Vereadora Jucélia Guinta
Tureck, que após lida e discutida, foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura e discussão da Indicação nº 085/2019 de autoria do Vereador Rogério
Sadi da Silva, que após lida e discutida, foi aprovada por unanimidade de
votos. Leitura e discussão da Indicação nº 086/2019 de autoria dos Vereadores
Joel Cavalheiro e Eduardo Pires Ferreira, que após lida e discutida, foi
aprovada por unanimidade de votos. Leitura e discussão da Indicação nº
087/2019 de autoria dos Vereadores Joel Cavalheiro e João Nunes, que após
lida e discutida, foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura e discussão da
Indicação nº 088/2019 de autoria do Vereador Gerson Roberto Honório, que
após lida e discutida, foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura e
apresentação daProposta de Emenda a Lei Orgânica nº 001/2019 de autoria
dos Vereadores João Nunes, Joel Cavalheiro e Rogério Sadi da Silva que
“Acrescenta o art. 114-a na Lei Orgânica do Município de Piên que institui o
orçamento impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da
programação incluída por emendas individuais do legislativo municipal em lei
orçamentária anual”.Leitura e primeira discussão 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”. Encerrada a
primeira discussão, o Vereador Gerson Roberto Honório pediu dispensa da
segunda discussão. Em seguida, o Presidente submeteu o pedido de dispensa
à votação pelo Plenário que foi aprovado por unanimidade de votos. Submetido
o Projeto de Lei nº 014/2019 à votação, foi aprovado por unanimidade de
votos.Em seguida, passou-se para a palavra livre. Foi aberta a palavra as Sr.ª
Sônia Schier e também à odontóloga Drª Seandra Cordeiro que fez uma
apresentação de relatório relativo aos atendimentos executados e uma
explanação a respeito dos serviços de odontologia realizados no município.
Também destacou as atividades desempenhadas pelas equipes de saúde
bucal nas comunidades. Os Vereadores João Nunes, José Joanicio Cubas

Machado, Gerson Roberto Honório e Jucélia Guinta Tureck, fizeram suas
considerações a respeito do assunto exposto pela Sra. Seandra Cordeiro. Os
Vereadores Joel Cavalheiro, João Nunes e Jucélia Guinta Tureck,
parabenizaram os diretores da APAE que conseguiram um ônibus adaptado
para seus estudantes.Ainda lembraram que um dos responsáveis por estes
recursos foi à época a então Secretária de Ação Social Jucélia Guinta Tureck.
O Vereador José Joanicio Cubas Machado solicitou envio de oficio ao Poder
Executivo Municipal pedindo a manutenção da estrada da localidade do Campo
Novo. O Vereador Joel Cavalheiro informou que os recursos para a aquisição
do “Castra Móvel” no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) já
estão disponíveis aos cofres da Prefeitura. Ainda fez algumas considerações a
respeito do orçamento municipal. A Vereadora Jucélia Guinta Tureck requereu
envio de ofício ao Poder Executivo Municipal para quea Secretaria Competente
entre em contato com a Prefeitura de Campo Alegre com o intuito de firmar
uma parceria entre os municípios para realizar a manutenção da ponte que liga
os dois municípios. Também parabenizou os organizadores da “Sopa” em prol
do Hospital de Piên. O Vereador João Nunes fez algumas considerações a
respeito da administração municipal. O Vereador Gerson Roberto Honório
pediu envio de ofício ao Poder Executivo solicitando a manutenção das
estradas das localidades do Mosquito, Aterrado Alto e Palmitinho. Parabenizou
todos os colaboradores da campanha do “Agosto Azul”. Fez ainda alguns
comentários a respeito da importância de ser implementada em Piên uma
associação dos catadores de lixo reciclável. O Vereador Élio Irineu Taborda
comunicou que esteve em reunião com o Deputado Federal Gustavo Fruet e
informou que o Deputado reafirmou o compromisso de enviar recursos por
meio de emendas parlamentares para o nosso município. O Vereador Clever
Beil destacou a necessidade de manutenção urgente das estradas das
localidades do Lajeado e Picacinho. O Presidente da Câmara Eduardo Pires
Ferreira agradeceu aos alunos e a professora da Escola Frei Demétrio, da
localidade de Campina dos Maia que visitaram as dependências desta Casa
Legislativa nesta data.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 27 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.

