ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 039/2019 DO 02º PERÍODO ORDINÁRIO,
3º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2019, SOB A
PRESIDÊNCIA DO SR. EDUARDO PIRES FERREIRA.
Aos vinte e seis 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 nona 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: Ministério da Saúde, informando repasse financeiro ao Fundo
Municipal de Saúde, no valor de R$ 172.047,94 (cento e setenta e dois mil
quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos). Associação dos Municípios
da Região Suleste do Paraná - AMSULEP, assunto: convite para participar de
reunião. Ofícios nº 399/2019, 403/2019, 404/2019 e 405/2019 do Gabinete do
Prefeito, em resposta às Indicações nº 118/2019, 119/2019, 120/2019 e
175/2019, e aos ofícios nº 168/2019 e n.198/2019 da Câmara Municipal de
Piên. Leitura e discussão da Indicação nº 137/2019 de autoria do Vereador
João Nunes que após lida e discutida, foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura e discussão da Indicação nº 138/2019 de autoria do Vereador Clever
Beil que após lida e discutida, foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura e
apresentação do Projeto de Lei nº 023/2019 de autoria do Poder Executivo,
que “Altera o caput do artigo 3º da lei nº 533, de 21 de junho de 1991, que
“dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do sistema único de
saúde – SUS, e sobre a criação do fundo municipal de saúde FMS, e dá outras
providências”. Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº 024/2019 de autoria
do Poder Executivo, que “Institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e
Renda e o respectivo Fundo Municipal do Trabalho do Município de Piên-PR, e
dá outras providências” . Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº 025/2019
de autoria do Poder Executivo, que “Institui o Fundo Municipal do Trabalho do
Município de Piên-PR, e dá outras providências”. Em seguida, passou-se para
a palavra livre. Fez uso da palavra o Vereador Joel Cavalheiro fez
considerações a respeito dos gastos com publicidade pelo Poder Executivo
Municipal e informou que na próxima sessão trará detalhes sobre estes
valores. Ainda comentou sobre o desfile cívico que está marcado para o
sábado (dia 30 de novembro). O Vereador João Nunes falou sobre a resposta
enviada pelo Poder Executivo em relação aos custos para a pavimentação da
Rua João Hanush. A Vereadora Jucélia Guinta Tureck falou sobre a gestão do
prefeito Livino Tureck destacando o nome de Loir Dreveck que mesmo não
tendo assumido o cargo, sempre foi lembrado durante o período em que o
Prefeito Tureck esteve na administração da Prefeitura Municipal. Parabenizou
todos os organizadores e partipantes das celebrações em homenagem à
Nossa Senhora das Graças, Padroeira do Município de Piên. Ainda solicitou
envio de ofícios ao Poder Executivo pedindo a manutenção da calçada na Rua

Caiobá, e, requerendo informações a respeito do atual andamento e estado de
conservação das obras do “Meu Campinho” na localidade de Trigolândia. O
Vereador José Joanicio Cubas Machado requereu envio de ofício ao Poder
Executivo solicitando a manutenção das Ruas do Quicé sentido Campo Novo,
Poço Frio dos Moreira sentido dos Taborda e Caçador sentido Campo Novo. O
Vereador Gerson Roberto Honório pediu envio de ofício ao Poder Executivo
sugerindo para que na próxima licitação – para aquisição de lâmpadas de
iluminação pública – sejam adquiridas lâmpadas do tipo vapor de mercúrio de
400 watts, pois são mais eficientes. O Vereador Rogério Sadi da Silva solicitou
envio de ofício ao Poder Executivo pedindo a realização de pintura das faixas
de pedestres na área central da cidade. O Vereador Élio Irineu Taborda
requereu envio de ofício ao Poder Executivo solicitando a manutenção da
iluminação pública nas ruas Centro ao Avencal e do Santuário ao Distrito
Industrial. O Vereador Clever Beil solicitou envio de ofício ao Poder Executivo
pedindo para que seja realizada a manutenção das Quadras da localidade do
Lajeado e do Arizona. Os Vereadores Clever Beil e Eduardo Pires Ferreira
parabenizaram todos os organizadores e participantes na realização da –
Mostra Pedagógica – na APAE. Os Vereadores de Piên fizeram seus
cumprimentos ao Vereador Jessé Zoellner (legislador de Agudos do Sul) e o
narrador Joarez e seu filho que estiveram acompanhando a sessão. O
Presidente da Câmara Eduardo Pires Ferreira comentou sobre o lançamento
do programa REVITIS, do governo do Estado, que visa estimular a produção
de uva e vinhos no Paraná. Destacou a importância da diversificação agrícola
para o crescimento da economia de nosso Município. 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 03 de Dezembro 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.

