ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 007/2021 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 19h00 min (dezenove
horas), no plenário da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado
do Paraná, realizou-se a sétima 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. Sem
correspondências recebidas relacionadas. Leitura, discussão e votação da
Indicação nº 029/2021 de autoria do Vereador Gilmar da Rosa, que após lida e
discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação
das Indicações nº 030/2021, 031/2021, 032/2021 de autoria do Vereador
Dorivaldo Ritzmann, que após lidas e discutidas foram aprovadas por
unanimidade de votos. Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº 003/2021,
Autoria Poder Executivo Municipal (Súmula: altera o inciso ii do art. 13 da lei nº
965, de 17 de outubro de 2007, que “Dispõe sobre a contratação de pessoal
por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos órgãos da administração direta do poder executivo
municipal”). Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº 004/2021, Autoria:
Poder Executivo Municipal. (Súmula: Implanta o serviço de inspeção municipal
em produtos de origem animal – SIM/POA.) Leitura e apresentação do Projeto
de Lei nº 006/2021, Autoria: Poder Executivo Municipal. (Súmula: Ratifica
protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros, com a finalidade de
adquirir vacinas para combate à pandemia do corona vírus; medicamentos,
insumos e equipamentos na área da saúde.) Leitura e apresentação do Projeto
de Lei nº 007/2021, Autoria: Poder Executivo Municipal.(Súmula: Altera a lei nº
941, de 18 de abril de 2007). Em seguida, passou-se para a palavra livre. Fez
uso da palavra a Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira, qual fez um
agradecimento ao Prefeito, qual realizou uma reunião junto com os vereadores
para discutir alguns assuntos referentes ao decreto Municipal. O Sr. Presidente
agradeceu pela presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima
para o dia 23 de março de 2021 às 19 horas. Eu, Suyan Kauane Rocha
Servidora no cargo de Assessora Parlamentar, por determinação do 1º
Secretário, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos.

