
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 023/2018, DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO, 
2º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 14 DE AGOSTO DE 2018, SOB A PRESIDÊNCIA 
DO SR. EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de 2018, às dezessete horas, no 
Auditório da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do 
Paraná, realizou-se a vigésima terceira Sessão Ordinária do período, estando 
presentes o 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$ 92.629,73 (noventa e dois mil seiscentos e 
vinte e nove reais e setenta e três centavos). Ofício nº 169/2018 e 262/2018 do 
Gabinete do Prefeito, em resposta aos Ofícios nº 078/2018 e 128/2018 da 
Câmara Municipal de Piên. Ofício nº 2990/2018 da COHAPAR, assunto: 
divulgação do edital de intimação do Programa Escrituração Direta da 
COHAPAR no edifício sede da Câmara Municipal de Piên. Leitura e discussão 
do veto total ao Projeto de Lei nº 006/2018, de autoria do Vereador Joel 
Cavalheiro. Encerrada a discussão, o veto total foi submetido à votação 
secreta, sendo derrubado o veto por unanimidade de votos.   Em seguida 
passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra o Vereador Joel Cavalheiro, 
informou que foi entregue ao município de Piên o tão aguardado caminhão 
para coleta de lixo. Os Vereadores Joel Cavalheiro, Rogério Sadi da Silva, 
Dinair Ribas Rocha e João Nunes, destacaram alguns comentários a respeito 
da derrubada do veto do prefeito ao Projeto de Lei nº 006/2018. O Vereador 
Clever Beil, solicitou envio de ofício ao Poder Executivo pedindo para o 
caminhão de lixo faça seu trajeto normalmente, sem desvios, na localidade de 
Trigolândia. O Vereador Gerson Roberto Honório requereu envio de ofício ao 
Poder Executivo solicitando informações sobre a regularização das terras das 
pessoas que fizeram seu cadastro no mutirão ocorrido no início deste ano. 
Ainda sugeriu que seja realizada a manutenção da quadra esportiva da 
localidade do Avencal. O Vereador Élio Irineu Taborda pediu envio de ofício ao 
Poder Executivo solicitando para que seja realizada a limpeza e roçada da 
mata no cemitério da localidade do Poço Frio. Também comentou sobre a 
inauguração da super creche. Os Vereadores Joel Cavalheiro, Élio Irineu 
Taborda, José Joanicio Cubas Machado e João Nunes sugeriram para que o 
cemitério da localidade de Poço Frio seja municipalizado a fim de facilitar a sua 
manutenção e também devido ao cemitério central já estar quase sem espaço. 
O Vereador João Nunes comentou sobre a demora nas respostas por parte do 
Poder Executivo aos ofícios enviados pela Câmara Municipal de Piên. Ainda 
disse que a quadra esportiva da localidade de Trigolândia necessita de 
reformas urgentes. O Presidente da Câmara Eduardo Pires Ferreira informou 
que participou nesta data do evento denominado de “Propriedade Sustentável”, 
na localidade de Gramados, realizado em parceira com várias entidades entre 
elas a empresa de tabaco Souza Cruz, EMATER, Sindicato dos Produtores 
Rurais, entre outras. Também leu o convite para participar da inauguração da 



super crehe. 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 21 de Agosto 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.  
 

 

 


