
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 025/2018, DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO, 
2º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 28 DE AGOSTO DE 2018, SOB A PRESIDÊNCIA 
DO SR. EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 

Aos vinte e oito 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 quinta 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: Ofício nº 273/2018 do Gabinete do Prefeito, 
em resposta ao ofício nº 130/2018 da Câmara Municipal de Piên. Ofício nº 
015/2018 da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, em resposta ao ofício nº 
136/2018 da Câmara Municipal de Piên. Ofício nº 015/2018 da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente, em resposta ao ofício nº 133/2018 da Câmara 
Municipal de Piên. Ofício nº 033/2018 da Secretaria de Administração e 
Finanças, em resposta ao ofício nº 108/2018 da Câmara Municipal de Piên. 
Ofício nº 474/2018 do DETRAN/PR, em resposta ao ofício nº 093/2018 da 
Câmara Municipal de Piên. Memorando nº 670/2018 do DETRAN/PR, assunto: 
entrega dos certificados de registro e licenciamento de veículos – CRLVs. 
Leitura e discussão da indicação nº 061/2018 de autoria do Vereador Rogério 
Sadi da Silva, que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos.   
Em seguida passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra o Vereador 
João Nunes, destacou alguns comentários a respeito das respostas enviadas 
pelo Poder Executivo Municipal sobre as indicações realizadas pelos 
Vereadores. O Vereador Joel Cavalheiro, comentou sobre a resposta enviada 
pelo DETRAN/PR a respeito da entrega dos licenciamentos dos veículos ao 
cidadão pienense. Ainda pediu uma relação dos nomes dos estagiários que 
atuam no poder público municipal. O Vereador Gerson Roberto Honório fez 
algumas observações quanto ao tratamento dispensado aos estagiários que 
trabalham no poder público municipal. Solicitou envio de ofício à Secretaria de 
Saúde requerendo informações sobre a quantidade de exames liberados a 
cada munícipe no programa “Agosto Azul”. O Vereador Élio Irineu Taborda 
pediu envio de ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a pintura da 
cancha de rodeios e a manutenção das arquibancadas no centro de eventos. O 
Vereador Clever Beil requereu envio de ofício à Secretaria de Saúde 
solicitando informações sobre a quantidade de exames que estão pendentes. O 
Presidente da Câmara Eduardo Pires Ferreira, leu convite para participar da 
reunião do Conselho Tutelar. Ainda fez alguns comentários a respeito dos 
estragos causados pela chuva de granizo ocorrida no mês passado. 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 04 de 
Setembro 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.  


