ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 006/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO,
1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE PIÊN, EM 09 DE MARÇO DE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR.
EDUARDO PIRES FERREIRA.
Aos nove 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 sexta 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 Minikovski, 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:
Ofício nº 082/2021 da Prefeitura Municipal de Piên em resposta ao Ofício nº
011/2021, Ofício nº 076/2021 da Prefeitura Municipal de Piên em resposta ao
Ofício nº 014/2021. Ofício nº 088/2021 da Prefeitura Municipal de Piên em
resposta à Indicação nº 022/2021. Ofício nº 087/2021 da Prefeitura Municipal de
Piên em resposta à Indicação nº 015/2021. Ofício nº 091/2021 da Prefeitura
Municipal de Piên em resposta à Indicação nº 018/2021. Leitura, discussão e
votação da Indicação nº 027/2021 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 028/2021 de autoria do Vereador Giomar
da Rosa, que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura, discussão e votação do Requerimento nº 005/2021, de autoria do
Vereador Eduardo Pires Ferreira, que após lido e discutido foi aprovado por
unanimidade de votos. Em seguida, passou-se para a palavra livre. Fez uso da
palavra a Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira, qual fez a leitura de um
requerimento encaminhado diretamente ao Poder Executivo Municipal, referente
a adesão ao convênio para que possam vir a ser compradas vacinas ao
enfrentamento ao COVID-19 de forma independente pelo Município. Pontua
sobre a reunião que tiveram com o Poder Executivo, em que a Secretaria de
Agricultura passou todos as ações que vêm sendo desenvolvidos. Por fim,
comenta que em conversa com Secretário de administração e finanças, o mesmo
aponta que estão trabalhando para o reajuste salarial dos funcionários públicos
assim como também o reajuste do vale-alimentação. Vereador Almir Pedro
Mielke agradece ao Poder Executivo e a Secretaria de Agricultura pelo trabalho
que vem desenvolvendo. O Vereador Joelcio Buba parabenizou o Poder
Executivo pela reunião junto a Secretaria de Agricultura pelos trabalhos que vêm
sendo desenvolvidos no município. O Vereador Manoel Valdir Taborda
parabenizou o Poder Executivo pela reunião junto à Secretaria de Agricultura. O
Vereador Giomar da Rosa parabenizou a Secretaria de Agricultura, Secretaria
de Administração e Finanças e Secretaria de Saúde pela transparência nos
trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Solicita o encaminhamento de um
ofício à Polícia Militar devido aos frequentes furtos que vêm acontecendo na
comunidade de Trigolândia. Por fim relata que em conversa com a Secretária de
Assistencial Social, a mesma envia um convite a todos que tiverem interesse em
participar das atividades de ginástica realizadas no CAMU, quais serão

retomadas em breve. O Vereador Clever Beil parabenizou o Poder Executivo
pela reunião junto a Secretaria de Agricultura. O Vereador Dorivaldo Ritzmann
também parabenizou o Poder Executivo pela reunião junto à Secretaria de
Agricultura e, por fim, solicita o envio de um ofício ao Poder Executivo em
agradecimento às Secretarias de Saúde, Agricultura e de Obras pelos trabalhos
que vêm sendo desenvolvidos. O Vereador Altevir Antônio Minikovski parabeniza
toda a Vereança e equipe do Poder Legislativo pelo trabalho em conjunto em pró
de melhorias ao Município. O Sr. Presidente parabeniza toda a equipe do
Legislativo pela participação na reunião do Executivo junto à Secretaria de
Agricultura. Parabeniza o Poder Executivo Municipal pela transparência nos
trabalhos. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu pela
presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 16 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.

