
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 028/2018, DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO, 
2º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 18 DE SETEMBRO DE 2018, SOB A 
PRESIDÊNCIA DO SR. EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de 2018, às dezessete horas, no 
Auditório da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do 
Paraná, realizou-se a vigésima oitava 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$ 161.016,97 (cento e 
sessenta e um mil dezesseis reais e noventa e sete centavos). Agradecimento 
dos técnicos de enfermagem aos Vereadores. Ofício nº 63/2018 do Colégio 
Esadual Frederico Guilherme Giese, assunto: convite para visitar a Feira do 
ENIT. Ofícios nº 019/2018 e 020/2018 da Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente, em resposta aos ofícios nº 059/2018 e 158/2018 da Câmara 
Municipal de Piên. Ofícios nº 016/2018 e 017/2018, em resposta à Indicação nº 
074/2018 e ao ofício nº 146/2018, da Câmara Municipal de Piên. Leitura e 
discussão das Indicações nº 075/2018 e 076/2018 de autoria da Vereadora 
Dinair Ribas Rocha que, após lidas e discutidas, foram aprovadas por 
unanimidade de votos. Leitura e discussão da Indicação nº 077/2018 de autoria 
do Vereador João Nunes que, após lida e discutida, foi aprovada por 
unanimidade de votos. Leitura, apresentação e discussão da Emenda 
Modificativa ao Projeto de lei nº 015/2018 de autoria do Poder Executivo 
Municipal. Encerrada a discussão, a Emenda Modificativa foi submetida à 
votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Leitura e primeira 
discussão do Projeto de lei nº 015/2018, de autoria do Poder Executivo 
Municipal, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2019”. Leitura e apresentação do Projeto de lei nº 016/2018, de 
autoria do Poder Executivo Municipal que “Denomina via pública oficial que 
especifica”. Em seguida passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra o 
Vereador Joel Cavalheiro. Comentou sobre um projeto que está sendo 
desenvolvido conjuntamente pela vigilância sanitária e a SOCIESC para 
realizar a castração de animais abandonados (cães e gatos). Os Vereadores 
Joel Cavalheiro, João Nunes, José Joanicio Cubas Machado, Rogério Sadi da 
Silva e Eduardo Pires Ferreira parabenizaram o Poder Executivo Municipal e a 
Secretaria Municipal de Saúde pela obra de ampliação realizada no Posto de 
Saúde da localidade de Campo Novo. Os Vereadores João Nunes e Eduardo 
Pires Ferreira comentaram sobre a palestra realizada na última segunda-feira 
(dia 17) na qual foi abordado o tema “As políticas públicas contra as drogas”. O 
Vereador Élio Irineu Taborda solicitou envio de ofício à família dos Ferreira 
para esclarecer que não foi possível nomear o logradouro como “Rua Joaquim 
Ferreira”, pois, há uma lei municipal que regulamenta esses procedimentos. O 
Vereador Clever Beil pediu envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde 
solicitando para que seja realizado atendimento em domicílio para Gislaine 



Aurélio, tendo em vista que sofre da doença esclerose múltipla, já em estado 
avançado. O Vereador João Nunes leu um convite da Escola do Campo Santa 
Isabel para participar do evento que abordará o tema “O que o município está 
oferecendo aos munícipes” que será realizado nesta próxima sexta-feira (21). 
O Presidente da Câmara Eduardo Pires Ferreira comentou sobre a instalação 
de um ponto de ônibus na localidade de Campo Novo. 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 25 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.  
 

 

 


