ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 037/2018, DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO,
2º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 04 DE DEZEMBRO DE 2018, SOB A
PRESIDÊNCIA DO SR. GERSON ROBERTO HONÓRIO.
Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de 2018, às dezessete horas, no
Auditório da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do
Paraná, realizou-se a trigésima sétima Sessão Ordinária do período, estando
presentes o Vereador Presidente em exercício 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 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$ 370.520,91 (trezentos e setenta mil quinhentos e vinte
reais e noventa e um centavos). Assembleia Legislativa do Estado do Paraná,
assunto: convite para participar da Sessão Solene de Posse do Governador do
Estado do Paraná o Excelentíssimo Sr. Carlos Massa Ratinho Junior. Ofício nº
023/2018 da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, assunto: convite para
prestigiar as “Finais do Campeonato Municipal Séries A e B”. Ofício nº
353/2018 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício nº 208/2018 da
Câmara Municipal de Piên. Câmara Municipal de Agudos do Sul, assunto:
convite para prestigiar o encerramento do “Projeto Parlamento Jovem 2018”.
Igreja do Evangelho Quadrangular, assunto: convite para participar do evento
“Ação Social”. Leitura e discussão da Indicação nº 092/2018 de autoria do
Vereador João Nunes, após lida e discutida foi rejeitada por 05 votos a 02
votos. Leitura e discussão do veto total do prefeito ao 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”.
Encerrada a discussão o veto total foi submetido à votação secreta, sendo
mantido por 06 votos favoráveis e 02 contrários. Em seguida, passou-se para
a palavra livre. Fez uso da palavra o Vereador João Nunes que parabenizou ao
servidor Nelson Silvano Simões que atua na junta militar do município que foi
homenageado recebendo a “Medalha de Grau Cavaleiro” e o troféu “Eficiência
2018” pela obtenção de terceiro lugar na colocação dentre as Juntas não
tributárias da região, demonstrando comprometimento e responsabilidade no
cumprimento de sua missão. O Vereador Élio Irineu Taborda comentou que
esteve reunido com o recém eleito deputado Gustavo Fruet e que ele já se
comprometeu em ajudar o nosso município a conseguir a instalação de uma
cooperativa agrícola. Os Vereadores Joel Cavalheiro, João Nunes, Rogério
Sadi da Silva e José Joanicio Cubas Machado destacaram que a instalação de
um cooperativa agrícola em Piên poderá oferecer muitos benefícios aos
agricultores locais. Os Vereadores Joel Cavalheiro e Gerson Roberto Honório
disseram que há grandes chances de um abatedouro de peixes se instalar em
Piên, o que ajudaria a fomentar a piscicultura no município, e,
consequentemente, a diversificar ainda mais a economia local. Os Vereadores
Joel Cavalheiro, Élio Irineu Taborda, João Nunes, Rogério Sadi da Silva, José

Joanicio Cubas Machado, Clever Beil e Gerson Roberto Honório prestaram
homenagens ao ex-prefeito Levino Tureck que faleceu no dia 20 de novembro
de 2018. Os Vereadores Élio Irineu Taborda, João Nunes e Rogério Sadi da
Silva salientaram que um novo prefeito de Piên deve ser eleito em votação
popular (eleição direta). O Vereador Clever Beil agradeceu à Secretaria de
Viação e Serviços Rodoviários pelos serviços realizados em prol da
comunidade pienense. O Vereador Gerson Roberto Honório prestou
condolências aos familiares do Sr. Valmiro Batista, falecido recentemente.
Ainda pediu para que o Poder Executivo Municipal realize a manutenção e
limpeza dos cemitérios com mais frequência. 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 11 de Dezembro 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.

