ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 003/2020 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO,
4º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2020, SOB A
PRESIDÊNCIA DO SR. JOÃO NUNES.
Aos dezoito 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 terceira Sessão Ordinária do período, estando presentes
o Vereador Vice-Presidente João Nunes e os Srs. Vereadores Joel Cavalheiro,
Rogério Sadi da Silva, Clever Beil, Jucélia Guinta Tureck, Élio Irineu Taborda,
José Joanicio Cubas Machado e Gerson Roberto Honório. Não se fez presente
na sessão o Vereador Presidente Eduardo Pires Ferreira, o qual justificou
previamente sua ausência. Por determinação do 1º Secretário o VicePresidente designou o servidor advogado Mauricio da Cruz para leitura dos
trabalhos da sessão. Havendo o quórum regimental de Vereadores, o Sr. VicePresidente 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: Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente, assunto: convite para prestigiar a inauguração da nova sede da
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Leitura e discussão das Indicações
nº 004/2020, nº 005/2020 e nº 006/2020 de autoria do Vereador João Nunes,
que após lidas e discutidas foram aprovadas por unanimidade de votos. Leitura
e primeira discussão do Projeto de Lei nº 001/2020 de autoria do Poder
Executivo, que “Altera o Art. 1º da Lei nº 675, de 17 de dezembro de 1997, que
“Altera denominação de vias públicas no distrito de Trigolândia e dá outras
providências”. Leitura e primeira discussão do Projeto de Lei nº 002/2020 de
autoria do Poder Executivo, que “Altera o Art. 1º da Lei nº 1251, de 02 de
dezembro de 2015, que “Denomina Rua João Carneiro via pública municipal
que especifica”. Em seguida, passou-se para a palavra livre. Fizeram uso da
palavra os Vereadores Joel Cavalheiro, Gerson Roberto Honório e Jucélia
Guinta Tureck que fizeram considerações a respeito da inauguração da
ampliação do posto de saúde central, destacando a importância do Ex-Prefeito
Levino Tureck e sua equipe, que deram início a essa obra. O Vereador José
Joanicio Cubas Machado pediu envio de ofício ao Poder Executivo solicitando
para que sejam realizadas as manutenções das estradas da localidade do
Lajeado. O Vereador Joel Cavalheiro requereu envio de ofício ao Poder
Executivo, solicitando para que seja realizada a manutenção da estrada e
bueiro na localidade de Poço Frio dos Moreira. O Vereador Gerson Roberto
Honório pediu envio de ofício ao Poder Executivo solicitando a manutenção das
estradas das localidades do Mosquito, Aterrado Alto e Palmitinho. Os
Vereadores Gerson Roberto Honório e Clever Beil demonstraram seu
desapontamento em relação à falta de reconhecimento de alguns deputados. O
Vereador Élio Irineu Taborda requereu envio de ofícios ao Poder Executivo,
pedindo para que seja realizada a manutenção da iluminação pública das
localidades do Centro, Avencal e Trigolândia. Também solicitou a instalação de
placas indicativas dos nomes das ruas e dos principais órgãos e públicos.
Ainda requereu envio de ofício à agência financeira CIVIA, solicitando a
instalação de um terminal (caixa eletrônico) na localidade de Trigolândia.
Também pediu envio de ofício ao Deputado Gustavo Fruet agradecendo pelos
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que será destinando ao nosso

município, por meio de emenda parlamentar. O Vereador João Nunes
agradeceu ao Deputado Luciano Ducci e à Deputada Leandre Dal Ponte que
possibilitaram o envio de emenda ao nosso município no valor R$ 100.000,00
(cem mil reais) a serem aplicados na saúde e também um veículo odonto
móvel. Ainda requereu envio de ofício à Fundação Hospitalar Harry Guido
Greipel solicitando informações sobre o tempo médio de espera dos pacientes
para serem atendidos. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Vice-Presidente
agradeceu pela presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima
sessão ordinária para o dia 03 de Março 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.

