
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 005/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO, 
5º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 02 DE MARÇO DE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA 
DO SR. EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 

Aos dois dias do mês de março 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 quinta Sessão Ordinária do período, estando 
presentes o Vereador Presidente Eduardo Pires Ferreira e 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. Leitura 
das correspondências recebidas: Decreto nº 074/2021 sobre o enfrentamento 
ao Covid-19. Leitura discussão e votação das Indicações nº 023/2021 e 
026/2020, de autoria do Vereador Dorivaldo Ritzmann, que após lidas e 
discutidas foram  aprovadas por unanimidade de votos. Leitura, discussão e 
votação da Indicação nº 024/2021 de autoria dos Vereadores Eduardo Pires 
Ferreira e Giomar da Rosa, que após lida e discutida foi aprovada por 
unanimidade de votos. Leitura discussão e votação da Indicação nº 025/2021, 
de autoria do Vereador Joelcio Buba, que após lida e discutida foi aprovada por 
unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação do Requerimento de 
nº004/2021, de autoria da Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira 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, 
qual parabenizou o Vereador Giomar da Rosa pela Indicação de nº 024/2021 e 
também comentou a respeito da possibilidade de que análise de solo seja 
realizada gratuitamente pela prefeitura aos pequenos e médios agricultores. 
Por fim, solicitou que essa casa legislativa envie um Ofício ao Deputado 
Federal Gustavo Fruet, em agradecimento referente aos recursos enviados ao 
Município. A Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira parabenizou o Poder 
Executivo pela reunião realizada no dia 01 de março de 2021, nas 
dependências dessa casa legislava, onde estavam presentes representantes 
do Poder Executivo, Legislativo, da Secretaria de Saúde  e representantes da 
Associação Comercial de Piên, para tratar de assuntos relacionados ao 
enfrentamento ao Covid-19 e decreto de n° 074/2021. Parabenizou todas as 
mulheres pois no próximo dia 08 de março de 2021, comemoram o dia 
internacional de mulher. O Vereador Altevir Antônio Minickovski fez um 
agradecimento ao Deputado Toninho Wandscheer, qual o vereador esteve em 
sua residência e assim fez um relatório dos recursos enviados pelo deputado 
ao município de Piên. O Vereador Clever Beil solicitou o envio de um ofício ao 
Secretário de Agricultura para que forneça um relatório referente ao uso do 
maquinário agrícola pertencente ao município. O Vereador Joelcio Buba, 
agradece ao Setor Rodoviário do Município pelos atendimentos prestados a 
comunidade do Lajeado e também as demais. O Vereador Giomar da Rosa 
agradeceu pela reunião realizada com a profissional de eco terapia e falou 
sobre a importância desse tratamento para algumas situações de limitações. 



Agradeceu também todos os Deputados que vêm enviando recursos ao nosso 
Município. O Vereador Dorivaldo Ritzmann parabenizou os Vereadores 
Eduardo Pires Ferreira e Giomar da Rosa, pela edição da Indicação nº 
024/202. Parabenizou o Vereador Altevir Antônio Minickovski e Deputado 
Toninho Wandscheer pelos benefícios trazidos ao Município. O Vereador Almir 
Pedro Mielke parabenizou o Poder Executivo pela reunião em relação ao 
Decreto Municipal 074/2021 e também parabenizou os Vereadores Eduardo 
Pires Ferreira e Giomar da Rosa, pela indicação nº 024/2021. O Sr. Presidente, 
comentou sobre a importância da reunião entre Poder Executivo, Legislativo e 
Associação Comercial e Secretaria de Saúde em relação ao Decreto nº. 
074/2021. Também comentou a respeito da indicação que trata sobre a 
Iluminação do Santuário ao Parque Industrial informando que por várias vezes 
foram aprovadas indicações e espera que seja sanada a demanda. Deixou os 
sinceros sentimentos à Família Busch pelo falecimento da Srª Janete Busch. 
Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente agradeceu pela presença de 
todos e encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 09 de março de 
2021, às 19 horas. 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. 


