
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 004/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO, 
4º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021, SOB A 
PRESIDÊNCIA DO SR.EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 

Aos vinte e três 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 quarta 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. Por determinação do 1º Secretário, o 
Presidente designou o servidor advogado 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 relacionadas recebidas. Leitura discussão e votação da 
Indicação nº 021/2021, de autoria do Vereador Almir Pedro Mielke, que após 
lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura, discussão e 
votação da Indicação nº 022/2021 de autoria do Vereador Manoel Valdir 
Taborda, que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos. 
Leitura, discussão e votação do Requerimento de nº 003/2021, de autoria da 
Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira (encaminhado a Secretaria de Saúde), 
que após lido e discutido foi aprovado por unanimidade de votos. Leitura e 
segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 002/2021, de autoria do 
Poder Executivo “Programa de Recuperação Fiscal de Piên denominado Refis 
Piên”, que após lido e discutido foi aprovado por unanimidade de votos.  Em 
seguida, passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra o Vereador Manoel 
Valdir Taborda que fez uma solicitação para encaminhar um ofício em forma de 
agradecimento aos trabalhos prestados pelo Contador Ricardo Casagrande, 
que há anos vem prestando serviços ao Município de Piên. Ainda fez um 
agradecimento ao Deputado Federal Gustavo Fruet, que visitou o Município e 
comunicou que destinou uma emenda no valor de R$ 400.000 (quatrocentos 
mil reais) destinado à Secretaria de Agricultura e Saúde. A Vereadora Seandra 
Cordeiro de Oliveira relatou que esteve visitando a Câmara Municipal de 
Agudos do Sul para conhecer o sistema de transmissão ao vivo das sessões e 
o sistema de votação Online, destacando que seria de grande importância 
implantar tais sistemas nessa casa Legislativa. A Vereadora comentou também 
referente às audiências Públicas e pede a participação da população, 
reiterando os agradecimentos ao Contador Ricardo Casagrande. Fez um breve 
comentário em relação ao requerimento apresentado em plenário, o qual falava 
para que nos dias em que esteve afastada viesse a ser realizada uma sessão 
híbrida (de forma online) explanando a importância desse sistema e de que só 
não foi possível na reunião anterior devido a Câmara não possuir atualmente 
condições técnicas de fazer essa transmissão. Por fim, diz que espera que seja 
analisada tal situação. O Vereador Almir Pedro Mielke comentou referente ao 
requerimento da Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira, destacando que 
atualmente a Câmara não possui as condições técnicas de fazer a transmissão 
ao vivo, mas frisa que é de grande valor que futuramente seja implantado o 
sistema. Agradeceu ao Poder Executivo ao trabalho realizado, no campinho da 



Localidade de Campina dos Crespins. O Vereador Joelcio Buba comentou 
sobre alguns temas tratados na semana anterior. Referente ao calcário, 
destaca que já está sendo realizada a distribuição com transporte gratuito aos 
agricultores. Sobre o selo de Inspeção Municipal explicou que já está em etapa 
de liberação para os agricultores cadastrados. O Vereador Joelcio relatou ainda 
que com relação ao projeto do Castra Móvel, as atividades deverão iniciar 
aproximadamente até o final do mês de maio de 2021. Comentando sobre as 
redes de água reforçando que estão na fase final para liberação pelo Estado, 
ais vão atender muitas comunidades.  Informou que as coletas de lixo que 
eram realizadas uma vez ao mês, passaram a ser realizadas a cada quinze 
dias nas comunidades rurais. Referente ao barracão de recicláveis destacou 
que está sendo realizada a regularização da associação que cuida da parte de 
materiais reutilizáveis. Agradeceu ao Poder Executivo e suas Secretarias pelos 
trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. O Vereador Giomar da Rosa fez um 
agradecimento ao Deputado Federal Pedro Lupion, pela reunião em que houve 
a oportunidade de realizar solicitações de algumas demandas para benefício 
da população do Município. O Sr. Presidente, deixa aos sentimentos a família 
enlutada de Maria da Gloria dos Santos. Solicitou o envio de Ofício em 
agradecimento ao Deputado Estadual Francisco Bührer, pela Ambulância 
enviada ao Município de Piên. Por fim 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. 


