ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 005/2020 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO,
4º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 10 DE MARÇO DE 2020, SOB A PRESIDÊNCIA
DO SR. EDUARDO PIRES FERREIRA.
Aos dez dias do mês de março do ano de 2020, às dezenove horas, no
Auditório da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do
Paraná, realizou-se a quinta 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, João Nunes, José Joanício Cubas Machado. Não se fez
presente na sessão o Vereador Gerson Roberto Honório, o qual justificou sua
ausência. Por determinação do 1º Secretário o Presidente solicitou o servidor
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 e discussão das Indicações nº 015,
nº 016, nº 017, nº 018 e nº 019/2020 de autoria do Vereador João Nunes, que
após lidas e discutidas foram aprovadas por unanimidade de votos. Leitura e
discussão do Requerimento nº 001/2020 de autoria do Vereador João Nunes,
que “Pede Informações sobre serviços de publicidade em jornais”. Leitura e
primeira discussão do Projeto de Lei nº 003/2020 de autoria do Poder
Executivo, que “Referenda termo de fomento firmado pelo Poder Executivo
com a associação despertando estrelas”. Leitura e primeira discussão do
Projeto de Lei nº 004/2020 de autoria do Poder Executivo, que “Referenda
termo de fomento firmado pelo Poder Executivo com a associação comunitária
de comunicação e cultura de Piên”. Leitura e primeira discussão do Projeto de
Lei nº 005/2020 de autoria do Poder Executivo, que “Referenda termo de
fomento firmado pelo Poder Executivo com a associação dos universitários de
Piên – AUP”. Em seguida, passou-se para a palavra livre. Foi aberta a palavra
à Secretária de Administração e Finanças Sra. Marina Rosvita Pasierpski
Marinho e aos diretores da Fundação Hospitalar Harry Guido Greipel. A
Vereadora Jucélia Guinta Tureck solicitou envio de ofício ao Poder Executivo,
pedindo para que seja realizada a manutenção da Rua João Américo na
localidade de Trigolândia. Ainda parabenizou todas as mulheres pela
passagem de seu dia, comemorado no dia 08 de Março. O Vereador João
Nunes pediu envio de ofício ao Poder Executivo solicitando a manutenção da
Rua das Flores, na localidade de Trigolândia. O Vereador Joel Cavalheiro,
requereu envio de ofício ao Poder Executivo, convidando o Secretário de
Agricultura Sr. Moacir Gravi Gonçalves, para falar sobre o projeto que irá
permitir que o caminhão de coleta de lixo possa entrar em operação. O
Vereador José Joanício Cubas Machado solicitou envio de ofícios ao Poder
Executivo, pedindo a manutenção da estrada da localidade do Campo Novo.
Ainda agradeceu à Secretaria de Serviços Rodoviários que atendeu a sua
solicitação. O Vereador Clever Beil pediu envio de ofício ao Poder Executivo,
pedido a realização da manutenção das estradas das localidades de Campina
dos Maia, Picacinho e Povinho. O Presidente da Câmara, Eduardo Pires

Ferreira, informou que esteve juntamente com o Prefeito em reunião com
diretores da SANEPAR, na cidade de Curitiba/PR. A reunião pautou a busca de
aumentar as regiões cobertas com a distribuição de água em nosso município.
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
17 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.

