ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2019 DO 02º PERÍODO
ORDINÁRIO, 3º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2019, SOB A
PRESIDÊNCIA DO SR. EDUARDO PIRES FERREIRA.
Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de 2019, às nove horas, no
Auditório da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do
Paraná, realizou-se a terceira Sessão Extraordinária 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 e Gerson Roberto Honório. Não se fizeram presentes na sessão
os Vereadores José Joanicio Cubas Machado e João Nunes os quais
previamente justificaram suas ausências. 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 e apresentação do Projeto de Lei nº
027/2019 de autoria do Poder Executivo, que “Referenda contrato de programa
firmado pelo poder executivo com o consórcio metropolitano de saúde do
Paraná- COMESP”. Encerrada a leitura e apresentação, o Presidente
suspendeu a sessão por 10 minutos para que as comissões pudessem emitir
seu parecer. Em seguida, foi realizada a leitura e primeira discussão do Projeto
de lei nº 027/2019. Encerrada a primeira discussão o Vereador Joel Cavalheiro,
pediu dispensa da segunda discussão. Em seguida, o Presidente submeteu o
pedido à votação pelo Plenário que foi aprovado por unanimidade de votos.
Submetido o Projeto de Lei nº 027/2019 à votação, foi aprovado por
unanimidade de votos. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente
agradeceu pela presença de todos e encerrou a sessão extraordinária. Eu,
Gilson Hilgenstieler, Servidor Técnico Legislativo, por determinação do
Presidente, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos.

