
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 034/2018, DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO, 
2º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 30 DE OUTUBRO DE 2018, SOB A PRESIDÊNCIA 
DO SR. GERSON ROBERTO HONÓRIO. 
 
Aos trinta 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 quarta Sessão Ordinária do período, estando 
presentes o Vereador Vice-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 assumiu 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$ 256.307,07 (duzentos e cinquenta e seis mil 
trezentos e sete reais e sete centavos). Jornal O Regional, assunto: convite 
para prestigiar a “3ª Corrida Cidade de Piên”. Leitura e discussão da Indicação 
nº 089/2018 de autoria do Vereador João Nunes que após lida e discutida foi 
aprovada por unanimidade de votos. Leitura e segunda 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”. Encerrada 
a segunda discussão, o Projeto de Lei nº 017/2018 foi submetido à votação, 
sendo aprovado por unanimidade de votos. Leitura e segunda 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”. Encerrada a segunda discussão o Projeto de Lei nº 007/2018 
foi submetido à votação, sendo aprovado por seis votos favoráveis e um 
contrário.  Em seguida, passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra o 
Vereador José Joanicio Cubas Machado que solicitou o envio de ofício ao 
Poder Executivo Municipal pedindo para que seja substituída a caixa de água 
na localidade dos Taborda. O Vereador Joel Cavalheiro fez alguns comentários 
a respeito de uma matéria vinculada na imprensa. Os Vereadores Joel 
Cavalheiro e João Nunes comentaram a respeito do Projeto nº 007/2018, 
aprovado nesta sessão. O Vereador Rogério Sadi da Silva agradeceu à 
Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários pelos serviços de manutenção 
realizados na creche e também no cemitério municipal. O Vereador Élio Irineu 
Taborda solicitou o envio de ofício ao Poder Executivo Municipal pedindo para 
que sejam realizadas a manutenção das estradas do Quicé/Poço Frio dos 
Moreias e do Picacinho. O Vereador Clever Beil reforçou o convite a toda 
comunidade pienense para prestigiarem a “3ª Corrida Cidade de Piên”. O 
Vereador Gerson Roberto Honório parabenizou a equipe da SCRCRED pela 
inauguração da Agência em Piên destacando que esta instituição financeira 
acredita no desenvolvimento do município. Também comentou sobre o “9º 
Encontrão de Cursilho” que será realizado em Piên.  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 06 de Novembro 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.  
 


