ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 028/2019 DO 02º PERÍODO ORDINÁRIO,
3º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 03 DE SETEMBRO DE 2019, SOB A
PRESIDÊNCIA DO SR.EDUARDO PIRES FERREIRA.
Aos três dias do mês de setembro do ano de 2019, às dezenove horas, no
Auditório da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do
Paraná, realizou-se a vigésima oitava 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: Ofício nº 279/2019 do Gabinete do Prefeito, em resposta à
Indicação nº 088/2019. Centro Universitário UNINTER, assunto: convite para
prestigiar a cerimônia de colação de grau. Leitura e discussão das Indicações
nº 093/2019 e nº 096/2019 de autoria do Vereador João Nunes que após lidas
e discutidas, foram aprovadas por unanimidade de votos. Leitura e discussão
das Indicações nº 094/2019 e nº 095/2019 de autoria da Vereadora Jucélia
Guinta Tureck, que após lidas e discutidas, foram aprovadas por unanimidade
de votos. Leitura e discussão das Indicações nº 097/2019, nº 098/2019 e
nº099/2019 de autoria do Vereador Gerson Roberto Honório, que após lidas e
discutidas, foram aprovadas por unanimidade de votos. Leitura e discussão da
Indicação nº 100/2019 de autoria do Vereador José Joanicio Cubas Machado,
que após lida e discutida, foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura e
discussão das Indicações nº 101/2019 e nº 102/2019 de autoria do Vereador
Joel Cavalheiro que após lidas e discutidas, foram aprovadas por unanimidade
de votos. Leitura e primeira discussão da Proposta 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 015/2019 de autoria do Poder Executivo, que “Altera o
inciso VI do artigo 80 da Lei nº 1.110, de 12 de setembro de 2011, que “Cria o
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Piên –
PIENPREV e dá outras providências”. Leitura e primeira discussão do Projeto
de Lei nº 016/2019 de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder
Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a agência de
fomento do Paraná S.A”. Foi aberta a palavra aos cidadãos: Sr. Ilmo José da
Maia, Sr. Antônio Carlos de Ramos, Sr. Antônio Negrelli e ao Exmo Sr. Prefeito
Municipal João Osmar Mendes, que fizeram considerações a respeito do
projeto de lei em pauta. Em seguida, passou-se para a palavra livre. Fez uso
da palavra o Vereador João Nunes que fez colocações a respeito da
possibilidade das casas que poderão ser construídas na localidade de
Trigolândia por intermédio da COHAPAR. O Vereador Joel Cavalheiro sugeriu
ao Poder Executivo para que não altere o lugar da atual unidade de saúde na

localidade de Campina dos Crespins. O Vereador Gerson Roberto Honório
salientou a importância de buscar mais recursos a fundo perdido junto aos
Deputados para a realização de obras no município. Em seguida, foi aberta a
palavra ao Sr. Luiz Antônio Felizberto para sua explanação. 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 10 de
Setembro 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.

