ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 040/2019 DO 02º PERÍODO ORDINÁRIO,
3º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2019, SOB A
PRESIDÊNCIA DO SR. EDUARDO PIRES FERREIRA.
Aos três dias do mês de dezembro do ano de 2019, às dezenove horas, no
Auditório da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do
Paraná, realizou-se a quadragésima 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 408/2019, 415/2019, 416/2019, 417/2019 e 418/2019 do
Gabinete do Prefeito, em resposta à Indicação nº 124/2019, e aos Ofícios nº
169/2019, 180/2019, 183/2019, 189/2019, 196/2019 da Câmara Municipal de
Piên. Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, assunto: Aprovação em
plenário do requerimento de Congratulações e Aplausos ao Município de Piên.
Leitura e discussão da Indicação nº 139/2019 de autoria do Vereador Clever
Beil que após lida e discutida, foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura e
primeira discussão 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 primeira discussão 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 primeira discussão
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”. Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº 026/2019 de autoria
do Poder Executivo, que “Altera o inciso xxii do artigo 5º da lei nº 1.292, de 31
de março de 2017, que dispõe sobre o sistema de controle interno municipal e
dá outras providências”. Em seguida, passou-se para a palavra livre. Fez uso
da palavra, o Vereador Joel Cavalheiro que solicitou envio de ofício ao Poder
Executivo requerendo relatório onde conste todos os atendimentos realizados
no CRAS. Os Vereadores Joel Cavalheiro, João Nunes, Gerson Roberto
Honório, Jucélia Guinta Tureck e Élio Irineu Taborda fizeram considerações a
respeito das respostas enviadas pelo Poder Executivo em relação às
Indicações aprovadas em Plenário. Os Vereadores Joel Cavalheiro e João
Nunes comentaram sobre a qualidade da água fornecida aos moradores da
localidade do Paranazinho. Também expuseram os gastos com publicidade do
Poder Executivo nesses oito meses de governo. O Vereador João Nunes pediu
envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando para que volte a ser
disponibilizado nos postos de saúde, o antídoto contra picadas de cobras à
população pienense. Os Vereadores João Nunes, Jucélia Guinta Tureck e José
Joanicio Cubas Machado destacaram considerações em relação à nova pintura

do Portal da cidade. O Vereador Gerson Roberto Honório parabenizou o Poder
Executivo, pela instalação da decoração de natal na cidade. Pediu envio de
ofícios ao Poder Executivo, solicitando a manutenção da estrada nas
proximidades da oficina do Sr. Sadi Honório e ainda solicitou informações a
respeito do número de consultas atualmente disponibilizadas aos moradores
das localidades de Mosquito e Letreiro, tendo em vista aumentar o número de
atendimentos para essas comunidades. Os Vereadores José Joanicio Cubas
Machado e Jucélia Guinta Tureck também fizeram alguns comentários com
relação ao número de consultas disponibilizados aos moradores das
localidades do município. A Vereadora Jucélia Guinta Tureck parabenizou
todos os organizadores e participantes do desfile cívico, e também parabenizou
todas as Escolas Municipais pela realização do projeto “O que eu quero para
Piên”. O Vereador Rogério Sadi da Silva agradeceu à Secretaria de Serviços
Rodoviários que atendeu sua solicitação para a manutenção da ponte na
localidade de Areia. O Vereador Élio Irineu Taborda requereu envio de ofício ao
Poder Executivo pedindo para que o Poder Executivo envie a esta Casa
Legislativa, um Projeto de Lei concedendo reajuste aos servidores agentes
comunitários de saúde. O Vereador José Joanicio Cubas Machado agradeceu
à Secretaria de Serviços Rodoviários pelos serviços prestados em prol da
comunidade pienense. Pediu envio de ofício ao Poder Executivo solicitando a
instalação de banheiros químicos no campo de futebol dos Patamares, em
virtude da realização da final do campeonato municipal. O Presidente da
Câmara Eduardo Pires Ferreira fez considerações a respeito do desfile cívico
realizado no dia 30 de novembro, sugerindo que no próximo ano, o desfile
cívico ocorra no dia 07 de setembro, em razão das altas temperaturas que se
registram em novembro, pois, está próximo ao verão. Também pediu a todos
que orem pela saúde da Sra. Clotilde Pires Cavalheiro que está internada na
cidade de Curitiba/PR. 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 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.

