ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 029/2018, DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO,
2º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 25 DE SETEMBRO DE 2018, SOB A
PRESIDÊNCIA DO SR. EDUARDO PIRES FERREIRA.
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2018, às dezessete
horas, no Auditório da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado
do Paraná, realizou-se a vigésima nona Sessão Ordinária do período, estando
presentes o Vereador Presidente Eduardo Pires Ferreira e os Srs. Vereadores
Gerson Roberto Honório, João Nunes, Joel Cavalheiro, Rogério Sadi da Silva,
Clever Beil, Dinair Ribas Rocha, Élio Irineu Taborda e José Joanicio Cubas
Machado. Havendo o quorum 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$ 164.807,04 (cento e
sessenta e quatro mil oitocentos e sete reais e quatro centavos). Leitura e
discussão da Indicação nº 078/2018 de autoria da Vereadora Dinair Ribas
Rocha, que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura e discussão da Indicação nº 079/2018 de autoria do Vereador João
Nunes, que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura e discussão das Indicações nº 080/2018 e 081/2018 de autoria do
Vereador Eduardo Pires Ferreira, que após lidas e discutidas foram aprovadas
por unanimidade de votos. Leitura e discussão da indicação nº 082/2018 de
autoria do Vereador Gerson Roberto Honório, que após lida e discutida foi
aprovada por unanimidade de votos. Leitura e segunda discussão do Projeto
de Lei nº 015/2018, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as
diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019”. Encerrada a
segunda discussão, o Projeto de Lei nº 015/2018 foi submetido à votação,
sendo aprovado por unanimidade de votos. Leitura e primeira discussão do
Projeto de Lei nº 016/2018, de autoria do Poder Executivo que “Denomina via
pública oficial que especifica”. Em seguida, passou-se para a palavra livre. Fez
uso da palavra o Vereador Joel Cavalheiro que solicitou envio de ofício à
equipe de futebol Fluminense, da localidade de Campina dos Crispins, pelos 80
(oitenta) anos de fundação comemorados nesta semana. Os Vereadores Joel
Cavalheiro e Élio Irineu Taborda comentaram a respeito do evento realizado
pela Escola do Campo Santa Isabel em que foi abordado o tema “Constituição
em Miúdos” com os estudantes do 5º ano. O Vereador Rogério Sadi da Silva
agradeceu ao Sr. Guilherme, organizador do evento de “Encontro de Fuscas”,
realizado neste último fim de semana. Comentou ainda sobre a falta de
segurança em nosso município. Comunicou que neste ano espera entregar a
população pienense 25 (vinte e cinco) pontos de ônibus. Os Vereadores
Rogério Sadi da Silva, Joel Cavalheiro e Gerson Roberto Honório comentaram
sobre a dificuldade da instalação de água e energia elétrica, que alguns
moradores estão enfrentando na cidade de Piên. O Vereador João Nunes
pediu envio de ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando uma reunião
entre os Vereadores e o Prefeito Municipal, a fim de achar uma solução a
respeito das dificuldades enfrentas pelos moradores na instalação de água e
energia elétrica. A Vereadora Dinair Ribas Rocha, sugeriu para que sejam
convidados representantes da SANEPAR e COPEL para participarem desta

reunião. O Vereador Gerson Roberto Honório requereu envio de ofício ao
DER/PR solicitando informações sobre o cronograma das obras de restauração
na rodovia PR – 281 e PR – 420. Na sequência foram realizadas as audiências
públicas do Poder Executivo Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde.
Foram apresentados os números referentes ao 2º quadrimestre do ano de
2018. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu pela
presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima sessão para
terça-feira dia 02 de Outubro de 2018, às 17:00 horas. Eu, Gilson Hilgenstieler,
por determinação do 1º Secretário João Nunes, lavrei esta ata que, após lida e
aprovada, será assinada por todos.

