
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 005/2021 DO 01º PERÍODO 
ORDINÁRIO, 1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 24 DE MARÇO DE 2021, SOB A 
PRESIDÊNCIA DO SR. EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de 2021, às 15h00min (quinze 
horas), no plenário da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado 
do Paraná, realizou-se a quinta 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 Minikovski e 
Clever Beil. Por determinação do 1º Secretário, o Presidente designou o 
servidor Mauricio da Cruz para leitura dos trabalhos da sessão. Leitura 
discussão e votação da emenda modificativa do Projeto de lei nº 002/2021, de 
autoria do Poder Legislativo, “Concede aos servidores do legislativo Municipal 
recomposição remuneratória a título de revisão geral anual previsto pelo inciso 
dez do Art. 37 da Constituição Federal.” que após lida e discutida foi aprovada 
por unanimidade de votos. Leitura e primeira discussão do Projeto de lei nº 
002/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, 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 002/2021 à votação, sendo aprovado 
por unanimidade de votos. Leitura discussão e votação da emenda modificativa 
ao Projeto de lei nº 008/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal que 
após lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura e primeira 
discussão do Projeto de lei nº 008/2021, de autoria do Poder Executivo 
Municipal. Encerrada a primeira discussão, o Vereador Almir Pedro Mielke 
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 
008/2021 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. 
 

 


