
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 003/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO, 
3º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 16 DE FEVEREIRO DE 2021, SOB A 
PRESIDÊNCIA DO SR.EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 19h00 
min(dezenove horas), no plenário da Câmara Municipal do Poder Legislativo de 
Piên, Estado do Paraná, realizou-se a terceira 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. Leitura das correspondências recebidas: 
Ofícios nº 62/2021, n°063/2021 e n°064/2021do Gabinete do Prefeito em 
resposta aos Ofícios: n°01/2021, n°02/2021, n°03/2021, nº 04/2021, nº 
05/2021, nº 06/2021, nº 07/2021, nº 08/2021, nº09/2021, nº10/2021, nº11/2021, 
nº12/2021 e nº13/2021, da Câmara Municipal de Piên. Leitura discussão e 
votação das Indicações nº 014/2021, nº 015/2021 e nº 016/2021 de autoria do 
Vereador Manoel Valdir Taborda, que após lidas e discutidas foram aprovadas 
por unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação das indicações nº 
017/2021 e nº 018/2021 de autoria do Vereador Almir Pedro Mielke, que após 
lidas e discutidas foram aprovadas por unanimidade de votos. Leitura, 
discussão e votação da indicação nº 019/2021 de autoria do Vereador, 
Dorivaldo  Ritzmann, que após lida e discutida foi aprovado por unanimidade 
de votos.Leitura, discussão e votação do Requerimento de autoria do 
Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira sobre (Implementação de Sistema de 
deliberação rêmora e virtual), que após lido e discutido foi reprovado com sete 
votos. Leitura e primeira discussão 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 Altevir Minicovski, faz uma solicitação referente a uma rede de agua, 
a ser instalada na localidade de Campo Novo, para algumas famílias que não 
contam com o abastecimento possam vir a ser atendidas. O vereador Manoel 
Valdir Tabordaagradeceàs respostas as indicações enviadas ao executivo. O 
Vereador Dorivaldo Ritzmann, parabenizou o vereador Manoel Valdir Taborda, 
pela indicação referente à distribuição de calcário. O vereador Almir Pedro 
Mielke, parabenizou o Vereador Altevir Minicovski, referente à solicitação de  
rede de agua tratada na Localidade de Campo Novo, e também comenta sobre 
a indicação do Vereador Manoel Valdir Taborda, de distribuição de calcário, e 
relata que seria importante trazer outros métodos de plantio para o agricultor, 
além do tabaco. O Vereador Clever Beil também parabeniza o Vereador Altevir 
Minicovski  pela iniciativa da água nas áreas rurais. O vereador Joelcio Buba 
enaltece que foi de grande valia a Solicitação de rede de água tratada, para as 
localidades da área rural, e também comenta sobre a importância sobre a 
distribuição de calcário.O vereador Giomar da Rosa parabeniza os vereadores 
pelas suas indicações.  O Sr. Presidente faz uma breve explanação referente a 



solicitação dos pedidos de água tratada para as localidades de área rural, e 
relata que o executivo já vem se reunindo para tratar sobre o assunto e em 
breve terá novidades. E a pedido do Sr. Leodir, residente na comunidade de 
Trigolândia, R. Paranaguá, que seja enviado um oficio ao setor de obras, 
referente a uma solicitação do mesmo realizada diretamente nesta casa 
Legislativa.  Por fim agradeceu pela presença de todos e encerrou a sessão. 
Eu, Suyan  Kauane Rocha Servidora no cargo de Assessora Parlamentar, por 
determinação do1º Secretário, lavrou esta ata que, após lida e aprovada, será 
assinada por todos. 


