ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 001/2019 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO,
4º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 04 DE FEVEREIRO DE 2020, SOB A
PRESIDÊNCIA DO SR. EDUARDO PIRES FERREIRA.
Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às dezenove horas, no
Auditório da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do
Paraná, realizou-se a primeira 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 das Atas das Sessões Anteriores, que,
uma vez lidas, foram aprovadas e assinadas por todos. Leitura das
correspondências recebidas: Ofícios nº 423/2019, nº 431/2019, nº 432/2019 e
nº 011/2020 do Gabinete do Prefeito, em resposta aos Ofícios nº 182/2019, nº
206/2019, nº 207/2019, nº 216/2019 e nº 220/2019 da Câmara Municipal de
Piên. Ofício nº 288/2020 da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná, em
resposta ao Ofício nº 192/2019 da Câmara Municipal de Piên. Leitura e
discussão da Indicação nº 001/2020 de autoria da Vereadora Jucélia Guinta
Tureck, que após lida e discutida, foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura e discussão das Indicações nº 002/2020 e nº003/2020 de autoria do
Vereador Élio Irineu Taborda, que após lidas e discutidas, foram aprovadas 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 Ofício
ao Poder Executivo, pedindo a manutenção da estrada da localidade do
Campo Novo. A Vereadora Jucélia Guinta Tureck pediu envio de Ofício ao
Poder Executivo solicitando a manutenção da Rua São Francisco, na região do
Fundão – Trigolândia. Ainda agradeceu ao Poder Executivo que atendeu a sua
solicitação. Também comentou sobre o surto da febre amarela na região
destacando a importância aos moradores para que procurem a vacinação
contra a febre amarela. O Vereador Gerson Roberto Honório requereu envio de
ofícios ao Poder Executivo pedindo para que sejam realizadas as manutenções
no ponto de ônibus e da estrada na localidade do Mosquito. Os Vereadores
Gerson Roberto Honório e João Nunes, fizeram considerações a respeito das
respostas enviadas pelo Poder Executivo em relação as suas indicações. Os
Vereadores Gerson Roberto Honório, Joel Cavalheiro e Eduardo Pires Ferreira,
comentaram sobre uma reunião na qual participaram os representantes da
COPEL, destacando um maior comprometimento por parte da Empresa no
funcionamento normal de suas atividades. O Vereador Joel Cavalheiro
requereu envio de Ofício ao Poder Executivo pedindo informações a respeito
dos tramites para a aquisição do castramóvel para o município. O Vereador
Clever Beil pediu envio de Ofício ao Poder Executivo solicitando a manutenção
da estrada da localidade do Picacinho. O Vereador João Nunes solicitou envio
de Ofício ao Governo do Estado do Paraná pedindo para que não seja
efetivado o reajuste de 12% na tarifa de água. Ainda solicitou envio de Ofício
ao Poder Executivo pedindo a manutenção da estrada do Paranazinho. O
Vereador Rogério Sadi da Silva requereu envio de Ofício ao Poder Executivo,

solicitando a manutenção da estrada que liga as localidades de Campina dos
Maia à Paranazinho. O Presidente da Câmara Eduardo Pires Ferreira fez a
leitura de uma comunicação sobre o envio de um veículo que será destinado a
Apae, por intermédio do deputado Toninho Wandscheer. Comentou sobre a
reunião com a equipe da Copel e também sobre a resposta enviada pela Casa
Civil em relação ao aumento do efetivo policial futuramente no município.
Ainda, fez considerações a respeito da abertura do Seminário da Educação
que está ocorrendo nesta semana. 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 11 de Fevereiro de 2020 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.

