ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 033/2018, DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO,
2º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 23 DE OUTUBRO DE 2018, SOB A PRESIDÊNCIA
DO SR. GERSON ROBERTO HONÓRIO.
Aos vinte e três 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 terceira Sessão Ordinária do período, estando
presentes o Vereador Vice-Presidente em exercício Sr. Gerson Roberto
Honório e os Srs. Vereadores João Nunes, Joel Cavalheiro, Rogério Sadi da
Silva, Clever Beil, Dinair Ribas Rocha, Élio Irineu Taborda e José Joanicio
Cubas Machado. Não se fez presente na sessão, o Sr. Vereador Eduardo Pires
Ferreira, pois, assumiu interinamente o cargo de Prefeito Municipal. 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$ 250.571,76 (duzentos e cinquenta mil
quinhentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos). Ofício nº 321/2018
do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Ofício nº 163/2018 da Câmara
Municipal de Piên. Memorando Interno nº 064/2018 da Secretaria Municipal de
Saúde, assunto: relatório dos atendimentos prestados a paciente Gislaine
Aurélio. Ofício nº 087/2018 da Secretaria Municipal de Educação em resposta
ao ofício nº 182/2018 da Câmara Municipal de Piên. Ofício nº 146/2018 da
Vereadora Isabel Baran da cidade de Fazenda Rio Grande, assunto: convite
para participar da audiência pública sobre “A prática de enterrar o lixo
produzido em sua cidade”. Leitura e discussão da Indicação nº 088/2018 de
autoria do Vereador João Nunes que após lida e discutida, foi aprovada por
unanimidade de votos. Leitura e primeira discussão do Projeto de Lei nº
017/2018 de autoria do Poder Executivo que “Estima a receita e fixa a despesa
do Município de Piên e do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de
Piên – PIENPREV para o exercício financeiro de 2019”. Leitura e primeira
discussão do Projeto de Lei nº 007/2018 de autoria do Vereador João Nunes
que: “Acresce o parágrafo único na redação do artigo 3º da lei municipal nº
1.335 de 21 de março de 2018”. Em seguida, passou-se para a palavra livre.
Fez uso da palavra o Vereador Rogério Sadi da Silva que prestou condolências
aos familiares de Miguel e Ângela que perderam sua filha. Os Vereadores João
Nunes, Joel Cavalheiro e Élio Irineu Taborda destacaram alguns comentários a
respeito do Projeto de Lei nº 007/2018, discutido na sessão. O Vereador Joel
Cavalheiro parabenizou todos os professores pela comemoração de seu dia
(15 de outubro). Os Vereadores João Nunes, Joel Cavalheiro, Élio Irineu
Taborda, Clever Beil e Gerson Roberto Honório parabenizaram todos os
envolvidos nos projetos: “Constituição em Miúdos” e “Amostra Pedagógica”
ambos realizados nas escolas municipais de Piên. O Vereador Clever Beil
solicitou envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação pedindo
informações sobre a implementação dos Kits de primeiros Socorros nas
escolas municipais projeto este de sua autoria. A Vereadora Dinair Ribas
Rocha pediu envio de ofício ao Poder Executivo solicitando a realização de
uma manutenção e limpeza do Cemitério Municipal de Piên. O Vereador
Gerson Roberto Honório requereu envio de ofício ao Poder Executivo

solicitando a realização de limpeza e manutenção do Parque de Eventos.
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
30 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.

