ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 038/2019 DO 02º PERÍODO ORDINÁRIO,
3º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 19 DE NOVEMBRO DE 2019, SOB A
PRESIDÊNCIA DO SR. EDUARDO PIRES FERREIRA.
Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de 2019, às dezenove horas,
no Auditório da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do
Paraná, realizou-se a trigésima 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, Jucélia Guinta Tureck, Élio
Irineu Taborda, José Joanicio Cubas Machado, Gerson Roberto Honório e João
Nunes. Por determinação do 1º Secretário o Presidente designou o servidor
Advogado 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 177/2019, n. 377/2019 e n. 390/2019 do Gabinete do
Prefeito, em resposta às Indicações nº048/2019, n. 052/2019 e n.109/2019.
Leitura e discussão da Indicação nº 134/2019 de autoria do Vereador João
Nunes que após lida e discutida, foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura e discussão da Indicação nº 135/2019 de autoria da Vereadora Jucélia
Guinta Tureck que após lida e discutida, foi aprovada por unanimidade de
votos. Leitura e discussão da Indicação nº 136/2019 de autoria do Vereador
Clever Beil que após lida e discutida, foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura e discussão da subemenda nº 001/2019 à emenda aditiva nº 004/2019
ao Projeto de lei nº 021/2019 de autoria do Vereador João Nunes. Encerrada a
discussão a subemenda 001/2019, foi submetida à votação, sendo aprovada
por unanimidade de votos. Leitura e segunda discussão do Projeto de Lei nº
020/2019, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020”. Encerrada a segunda
discussão o Presidente submeteu o Projeto de Lei nº 020/2019 à votação,
sendo aprovado por unanimidade de votos. Leitura e primeira discussão do
Projeto de Lei nº 021/2019 de autoria do Poder Executivo que “Estima a
Receita e fixa a Despesa do Município de Piên e do Instituto de Previdência
Social dos Servidores Públicos para o Exercício de 2020”. Encerrada a
segunda discussão, o Presidente submeteu o Projeto de Lei nº 021/2019 à
votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, passou-se
para a palavra livre. Fez uso da palavra o Vereador José Joanicio Cubas
Machado que solicitou envio de ofícios ao Poder Executivo pedindo a
manutenção da Ponte na localidade de Poço Frio dos Moreira e também a
manutenção da estrada do Campo Novo. Os Vereadores Joel Cavalheiro, João
Nunes, Jucélia Guinta Tureck, Clever Beil, Rogério Sadi da Silva, José Joanicio
Cubas Machado e Élio Irineu Taborda fizeram considerações a respeito de uma
reportagem veiculada na imprensa escrita da região. O Vereador Joel
Cavalheiro destacou que o Poder Executivo continua a praticar a “velha
política”. O Vereador João Nunes informou que o Deputado Estadual
Recalcatti, vai incluir uma emenda parlamentar no valor de R$ 160.000,00
(cento e sessenta mil reais) destinada ao município de Piên para o ano de
2020. A Vereadora Jucélia Guinta Tureck pediu envio de ofício ao Poder
Executivo, solicitando para que seja realizada a troca das lâmpadas nas

proximidades da residência do Sr. Pedro Zappe. Ainda convidou a todos para
participarem da missa de um ano de falecimento do Ex-Prefeito Levino Tureck.
O Vereador Clever Beil agradeceu à Secretaria de Serviços Rodoviários, pois,
seu pedido de serviços foi atendido. O Vereador Gerson Roberto Honório
requereu envio de ofício à Empresa ARAUCO parabenizando toda a equipe
pelo excelente trabalho desenvolvido em prol da população Pienense. Ainda
agradeceu ao Poder Executivo, pois, sua indicação a respeito da iluminação
pública foi atendida. O Vereador Rogério Sadi da Silva comentou que
conseguiu fazer uma atuação para que uma família na localidade do Lajeado
pudesse receber água tratada em sua residência. O Vereador Élio Irineu
Taborda solicitou envio de ofício ao Poder Executivo pedindo para que seja
realizada a manutenção das quadras de esportes municipais, principalmente
com a troca de lâmpadas e telas. O Presidente da Câmara Eduardo Pires
Ferreira salientou que é de extrema importância para o desenvolvimento de
nosso município, que, o Poder Legislativo e Poder Executivo, dialoguem mais
sobre os problemas da cidade de Piên. 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 26 de Novembro de 2019 às 19:00
horas. Eu, Gilson Hilgenstieler, Servidor Técnico Legislativo, por determinação
do 1º Secretário, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, será assinada por
todos.

