ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 041/2019 DO 02º PERÍODO ORDINÁRIO,
3º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2019, SOB A
PRESIDÊNCIA DO SR. EDUARDO PIRES FERREIRA.
Aos dez 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 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 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$ 209.413,21 (duzentos
e nove mil quatrocentos e treze reais e vinte e um centavos). Ofícios nº 419,
421 e 423/2019 do Gabinete do Prefeito, em resposta à Indicação nº137/2019,
e aos Ofícios nº 182 e 188/2019 da Câmara Municipal de Piên. Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Piên, assunto: convite
para participar da diplomação dos novos conselheiros tutelares. Leitura e
segunda 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”. Encerrada a segunda discussão, o Presidente
submeteu o Projeto de Lei nº 023/2019 à votação, sendo aprovado por
unanimidade de votos. Leitura e segunda 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”. Encerrada a segunda
discussão, o Presidente submeteu o Projeto de Lei nº 024/2019 à votação,
sendo aprovado por unanimidade de votos. Leitura e segunda 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”.
Encerrada a segunda discussão, o Presidente submeteu o Projeto de Lei nº
025/2019 à votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Leitura e
primeira discussão 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”. Encerrada a primeira discussão, a Vereadora Jucélia Guinta
Tureck, 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 026/2019 à votação, foi aprovado por
unanimidade de votos. Em seguida, passou-se para a palavra livre. Foi aberta
a palavra ao Sr. Gilmar Nogueira. A Vereadora Jucélia Guinta Tureck
agradeceu ao Poder Executivo, pois atendeu sua solicitação referente a
iluminação pública nas proximidades da Escola Antônia Alminda de Oliveira.

Também agradeceu à Secretaria de Esporte e Cultura pela homenagem
prestada em memória ao Ex-Prefeito Levino Tureck. Os Vereadores João
Nunes e Joel Cavalheiro fizeram algumas considerações a respeito da
imprensa escrita local. Os Vereadores Gerson Roberto Honório, João Nunes,
Joel Cavalheiro, Jucélia Guinta Tureck, Clever Beil e Élio Irineu Taborda,
parabenizaram às equipes campeãs do municipal de futebol. O Vereador
Rogério Sadi da Silva agradeceu à Secretaria de Serviços Rodoviários pelos
serviços prestados em prol da comunidade pienense. O Vereador Élio Irineu
Taborda solicitou envio de ofício à Empresa Paranaense de Energia Elétrica –
COPEL solicitando para que seja disponibilizado uma equipe de plantão neste
período de secagem do fumo, a fim de não prejudicar esta atividade de suma
importância para as famílias e a economia do município. O Presidente da
Câmara Eduardo Pires Ferreira agradeceu a todos que oraram e rezaram pela
recuperação de sua irmã internada no Hospital em Curitiba/PR. Os Vereadores
João Nunes, Joel Cavalheiro, Jucélia Guinta Tureck, Gerson Roberto Honório,
José Joanicio Cubas Machado, Clever Beil, Rogério Sadi da Silva, Élio Irineu
Taborda e Eduardo Pires Ferreira desejaram um Feliz Natal e um Próspero
Ano Novo a toda comunidade pienense. 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 04 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.

