
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 001/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO, 
1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 02 DE FEVEREIRO DE 2021, SOB A 
PRESIDÊNCIA DO SR.EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 
Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 19h00min(dezenove 
horas), no plenário da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado 
do Paraná, realizou-se a primeira Sessão Ordinária do período, estando 
presentes o Vereador Presidente Eduardo Pires Ferreirae os Srs. Vereadores 
Giomar da Rosa, Manoel Valdir Taborda, Joelcio Buba, Dorivaldo Ritzmann, 
Seandra Cordeiro de Oliveira, Almir Pedro Mielke, Altevir Antônio Minickovski e 
Clever Beil.Por determinação do 1º Secretário, o Presidente designou o 
servidor Mauricio da Cruz para leitura dos trabalhos da sessão.Havendo o 
quórum regimental de Vereadores, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão 
com a seguinte ordem do dia: Leitura das Atas das Sessões Anteriores, que, 
uma vez lidas, foram aprovadas e assinadas por todos. Leitura das 
correspondências recebidas: Ofícios nº 30/2021 e nº 031/2021da Caixa 
Econômica Federal. Leitura do Ofício nº 253/2020 do Gabinete do Prefeito em 
resposta aos Ofícios nº 04/2021da Câmara Municipal de Piên. Ofício com data 
de 04 de janeiro de 2021 do Governo do Estado do Paraná. Leitura e discussão 
das Indicações nº 001/2021 e nº 002/2021 de autoria do Vereador Manoel 
Valdir Taborda, que após lidas e discutidas foram aprovadas por unanimidade 
de votos.Em seguida, passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra o 
Vereador Almir Pedro Mielke que agradeceu o Poder Executivopelo 
atendimento as suas solicitações realizadas na semana passada e solicitou 
envio de ofício para o breve retorno das atividades de pavimentação da rua 
Belo Horizonte.A Vereadora Seandra Cordeiro fez uma explanação expondo 
um panorama de todas as suas atividades realizadas no primeiro mês de 
mandato, demonstrando as realizações de cada secretaria e setores do 
Executivo. O vereador Cleve rBeil agradeceu ao Prefeito e Secretaria pelas 
melhorias realizadas na quadra do Arizona e região do Poço Frio e 
parabenizou todos os agricultores. O Vereador Joelcio Buba fez seus 
agradecimentos à Prefeitura e aos gestores das Secretarias destacando que 
cada vez mais a gestão pública irá atender aos munícipes para efetivar as 
demandas do município. O vereador Dorivaldo Ritzmann agradeceu ao Prefeito 
e a Secretaria do Rodoviário enaltecendo a importância das obras dentro do 
Município. O Presidente Eduardo e os Vereadores convidaram a todos para a 
reunião com a Companhia de Energia Elétrica no sentido de buscar soluções 
com relação às quedas de energia elétrica no Município. O Vereador Giomar 
da Rosa também agradeceu a todas secretarias pelo trabalho no município. O 
vereador Altevir Minicovski parabenizou todos os agricultores enaltecendo a 
importância da agricultura no município reforçando o convite para a reunião 
com a Copel. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu 
pela presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Gilson Hilgenstieler, Servidor 
Efetivo no cargo de Técnico Legislativo, por determinação do1º Secretário, 
lavrei esta ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. 


