
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2021 DO 01º PERÍODO 
ORDINÁRIO, 1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 16 DE MARÇO DE 2021, SOB A 
PRESIDÊNCIA DO SR. EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 

 
Aos dezesseis dias do mês de março do ano de 2021, às 21h15min (vinte e 
uma horas), no plenário da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, 
Estado do Paraná, realizou-se a quarta Sessão Extraordinária do período, 
estando presentes o Vereador Presidente Eduardo Pires Ferreira e 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. 
Leitura e primeira discussão do Projeto de lei nº 006/2021, de autoria do Poder 
Executivo, que “Ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios 
brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do 
coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.” 
Encerrada a primeira discussão, a Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira 
pediu dispensa da segunda discussão. Havendo o pedido de dispensa da 
segunda discussão, o Presidente submeteu à votação, sendo aprovado por 
unanimidade de votos. Em seguida, o Presidente submeteu o Projeto de Lei nº 
006/2021 à votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, o 
Presidente submeteu a Leitura e primeira discussão o Projeto de lei nº 
007/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a lei nº 941, de 18 de 
abril de 2007.” Encerrada a primeira discussão, o Vereador Clever Beil pediu 
dispensa da segunda discussão. Havendo o pedido de dispensa da segunda 
discussão, o Presidente submeteu à votação, sendo aprovado por unanimidade 
de votos. Em seguida, o Presidente submeteu o Projeto de Lei nº 007/2021 à 
votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo a ser 
tratado, o Sr. Presidente agradeceu pela presença de todos e encerrou a 
sessão. Eu, Suyan Kauane Rocha Servidora no cargo de Assessora 
Parlamentar, por determinação do 1º Secretário, lavrou esta ata que, após lida 
e aprovada, será assinada por todos 
 


