
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 002/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO, 
2º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021, SOB A 
PRESIDÊNCIA DO SR.EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 
Aos nove 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 segunda 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, 
Almir Pedro Mielke, Altevir Antônio Minickovski ,Clever Beil e a vereadora 
Seandra Cordeiro de Oliveira não estava presente por motivo justificado.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 da Ata da Sessão Anterior, que, uma vez lida, foi aprovada e 
assinada por todos. Sem correspondências relacionadasrecebidas: Leitura  
discussão e votação  da Indicação nº 003/2021 de autoria do Vereador 
Eduardo Pires Ferreira, que após lida e discutida foiaprovada por unanimidade 
de votos.Leitura e discussão e votação das Indicações nº 004/2021, nº 
005/2021, nº 006/2021, nº 007/2021, nº 008/2021, nº 009/2021, nº 010/2021, nº 
011/2021,nº 012/2021 e nº 013/2021, de autoria do Vereador Dorivaldo 
Ritzmann, que após lidas e discutidas foram aprovadas por unanimidade de 
votos.Leitura,discussão e votação do Requerimento nº 001/2021 de autoria do 
Vereador Almir Pedro Mielke, que após lido e discutido foi aprovado por 
unanimidade de votos. Leitura e apresentação do Projeto de Leinº002/2021, de 
autoria do Poder Executivo “Programa de Recuperação Fiscal de Piên 
denominado Refis Piên”. Em seguida, passou-se para a palavra livre. Fez uso 
da palavra o Vereador Almir Pedro Mielke quefez uma breve explanação 
referente às indicações do Vereador Dorivaldo Ritzmann, e comentou que tem 
feito vários pedidos diretamente ao setor de obras, e pede para que os pedidos 
sejam verificados. Ainda mencionou a possibilidade, de quando ocorrer 
situações de isolamento devido o COVID-19, por parte dos vereadores que 
seja analisada a possibilidade de participar da sessão de forma remota(virtual). 
O vereador Manoel Valdir Tabordasolicita a resposta ao Prefeito das indicações 
001/2021 e 002/2021. O Vereador Dorivaldo Ritzmann, também pediu para 
verificar a possibilidade de participação remota nas sessões em caso de 
isolamento devido COVID-19. O vereador Joelcio Buba também fezuma breve 
explanação referente as indicações do Vereador  Dorivaldo Ritzmann, e 
comentou que tem feito vários pedidos diretamente ao setor de obras 
agradeceu a Secretaria do Rodoviário enaltecendo a importância das obras 
dentro do Município, e pediu a analise de ser adaptado a participação dos 
Vereadores nas sessões de forma remota quando necessário, e fez um pedido 
a população para quer tiver a disponibilidade e puder ajudar nos mutirões de 
limpeza quais são realizados aos sábados. O Vereador Giomar da Rosa 
também agradeceu a Prefeitura pelo mutirão de limpeza realizado no espaço 
do Meu Campinho em Trigolândia. O vereador Altevir Minicovski agradeceu ao 
Prefeito, e Secretaria de Obras pelos pedidos enviados estarem sendo 
realizados.O vereador Clever Beil enaltece que a reunião realizado com a 
empresa Copel, foi produtiva, devido as quedas de energia não estarem 



frequentes. OSr. Presidente  faz uma breve explanação referente aos pedidos 
para participação virtual nas sessões, que no momento não há amparo legal 
para realização, e deixa claro que oque for possível dentro da forma da lei será 
feito, também comentou sobre a reunião com a empresa Copel, que foi 
produtiva, e declarou que o feriado do carnaval foi revogado. Por fimagradeceu 
pela presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Suyan Kauane Rocha 
Servidora no cargo de Assessora Parlamentar, por determinação do1º 
Secretário, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. 


