
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 010/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO, 
1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 06 DE ABRIL DE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA DO 
SR. EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 
 

Aos seis dias do mês de abril 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 décima Sessão Ordinária do período, estando presentes 
o Vereador Presidente Eduardo Pires Ferreira e os Srs. Vereadores: Manoel 
Valdir Taborda, Joelcio Buba, Dorivaldo Ritzmann, Almir Pedro Mielke, Altevir 
Antônio Minikovski, CleverBeil, Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira e o 
Vereador Giomar da Rosa não estava presente por motivo justificado. 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 138/2021 da Prefeitura Municipal de Piên em resposta a Indicação nº 
033/2021. Leitura, discussão e votação da Indicação nº 037/2021de autoria da 
Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira, que após lida e discutida foi aprovada 
por unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação das Indicações nº 
038/2021, nº 039/2021 e nº 040/2021, de autoria do Vereador Dorivaldo 
Ritzmann, que após lidas e discutidas foram aprovadas por unanimidade de 
votos. Leitura e segunda discussão do Projeto de Lei nº 001/2021, de origem 
do Poder Legislativo Municipal e autoria da Vereadora Seandra Cordeiro de 
Oliveira. Súmula: Dispõe sobre a transmissão ao vivo, via internet, de todas as 
sessões ordinárias, extraordinárias e solenes da Câmara Municipal de 
Piên.Encerrada a segunda discussão, o Presidente submeteu o Projeto de lei 
nº 001/2021 à votação qual aprovado por unanimidade de votos. Leitura e 
apresentação do Projeto de lei n°003/2021, de origem do Poder Legislativo 
Municipal, autoria da Vereadora Seandra Cordeiro. Súmula: Dispõe sobre o 
“Programa Wi-Fi Comunitário”, nas praças, parques e pontos turísticos do 
Município de Piên, por intermédio de convênios e parcerias público-privadas e 
dá outras providências. Leitura e primeira discussão do Projeto de Lei nº 
009/2021 de origem do Poder Executivo Municipal. Súmula: Sobre programa 
morar bem Piên. Em seguida, passou-se para a palavra livre. Fez uso da 
palavra, a Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira, qual fez um breve 
comentário referente aos exames de Mamografia que estão sendo realizados 
junto à carreta do Sesi(Projeto Cuide-se Mais). A Vereadora faz um 
agradecimento a todos os Vereadores pela unanimidade de votos favoráveis ao 
projeto de lei referente à transmissão online das sessões da casa legislativa. 
Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo requisitando informações a  
respeito do Requerimento aprovado em plenário, o qual foi encaminhado ao 
Detran para análise do trânsito no Município. O Vereador Almir Pedro Mielke 
parabenizou os profissionais da área da saúde pela passagem do dia 05 de 
abril, referente ao dia do profissional de saúde. Solicita para que seja enviado 
um ofício ao Poder Executivo para verificação de como está o andamento de 
uma indicação que pleiteia a instalação de um ponto de atendimento do Detran 
no município de Piên. O Vereador Manoel Valdir Taborda deseja uma ótima 



recuperação ao vereador Giomar da Rosa, qual se encontra afastado devido 
problemas de saúde. Comenta sobre a importância dos zeladores nas estradas 
municipais. O Vereador Joelcio Buba comenta sobre a falta de maquinário 
utilizados para que seja realizada a manutenção das estradas e pontua que 
assim que for suprida essa necessidade de maquinários, normalizarão a ser 
desenvolvidos os trabalhos com maior agilidade. O Vereador Altevir Antônio 
Minikovski agradece ao setor rodoviário pelo trabalho qual vem sendo 
desenvolvido mesmo com o déficit de maquinário. O Vereador Dorivaldo 
Ritzmann parabeniza a equipe responsável pelo programa “Mamografia” que 
cujos serviços estão sendo realizados junto à carreta do Sesi “Cuide-se Mais”. 
O Vereador Clever Beil solicita o envio de ofício ao Setor Rodoviário para 
alguns serviços em algumas comunidades. O Sr. Presidente destaca a 
importância do programa de exames de Mamografia que estão sendo 
realizados junto à carreta do Sesi “Cuide-se Mais” no Município. Nada mais 
havendo a ser tratado o Sr. Presidente agradeceu pela presença de todos e 
encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 13 de abril de 2021 às 19 
horas. Eu, Suyan Kauane Rocha, Servidora no cargo de Assessora 
Parlamentar, por determinação do 2º Secretário, lavrei esta ata que, após lida e 
aprovada, será assinada por todos. 
 

 


