ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 031/2018, DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO,
2º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 09 DE OUTUBRO DE 2018, SOB A PRESIDÊNCIA
DO SR. EDUARDO PIRES FERREIRA.
Aos nove dias do mês de outubro do ano de 2018, às dezessete horas, no
Auditório da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do
Paraná, realizou-se a trigésima primeira 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$ 26.723,67 (vinte e seis
mil setecentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos). Ofícios nº
304/2018, 308/2018, 310/2018, 311/2018 e 313/2018 do Gabinete do Prefeito,
em resposta às Indicações nº 064/2018, 065/2018, 066/2018, 069/2018 e
073/2018 e aos Ofícios nº 147/2018, 148/2018, 152/2018 e 160/2018 da
Câmara Municipal de Piên. Leitura e discussão da Indicação nº 085/2018 de
autoria da Vereadora Dinair Ribas Rocha que após lida e discutida, foi
aprovada por unanimidade de votos. Leitura e discussão das Indicações nº
086/2018 e nº 087/2018 de autoria dos Vereadores Clever Beil e Joel
Cavalheiro 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 Joel Cavalheiro que comentou sobre a falta de segurança que nosso
município vem enfrentando, destacando os últimos acontecimentos ocorridos
na semana passada nas agências bancárias. Os Vereadores José Joanicio
Cubas Machado, Joel Cavalheiro, Rogério Sadi da Silva, Gerson Roberto
Honório, João Nunes, Élio Irineu Taborda, Clever Beil e Dinair Ribas Rocha,
agradeceram à população pienense pela votação efetuada aos candidatos a
deputados, indicados por eles. O Vereador Gerson Roberto Honório solicitou
envio de ofício à Secretaria de Educação requerendo informações se há vagas
ainda disponíveis na supercreche para as crianças. Os Vereadores Gerson
Roberto Honório e João Nunes comentaram a respeito das respostas enviadas
pelo Poder Executivo sobre as indicações feitas pelos Vereadores. O Vereador
Clever Beil pediu envio de ofício ao Deputado Toninho Wandscheer
agradecendo pelos R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) enviados ao
município de Piên. O Vereador Élio Irineu Taborda solicitou envio de ofício à
Escola Alminda Antônia de Andrade da localidade de Trigolândia agradecendo
o convite para participar do projeto “Constituição em Miúdos” junto aos
estudantes. A Vereadora Dinair Ribas Rocha pediu envio de ofício ao Comando
da Policia Militar em Piên, solicitando informações sobre a quantidade de
ocorrências que foram registradas pela Polícia Militar neste ano. O Presidente
da Câmara Eduardo Pires Ferreira solicitou envio de ofício à Rádio Caiçara,
parabenizando pela excelente cobertura realizada durante a apuração das
eleições neste último domingo. Os Vereadores Joel Cavalheiro, José Joanicio
Cubas Machado, João Nunes e Eduardo Pires Ferreira destacaram alguns
comentários a respeito do desvio do tráfego de caminhões no centro da cidade,

sugerindo uma reunião com o empresariado local e o poder público com o
intuito de identificar possíveis alternativas para a realização desta obra. O
Vereador João Nunes sugeriu que a Prefeitura adquira outro terreno para a
instalação do Parque Industrial II a fim de conseguir atrair mais empresas para
o município e assim gerar mais emprego à população pienense. 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 16 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.

