
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 011/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO, 
1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 13 DE ABRIL DE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA DO 
SR. EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 
 

Aos treze 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 primeira 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, Clever Beil, Vereadora Seandra 
Cordeiro de Oliveira estando ausente, de forma justificada, o Vereador Giomar 
da Rosa, por motivo de doença. Por determinação do 2º Secretário, o 
Presidente designou o servidor advogado Mauricio da Cruz para a leitura dos 
trabalhos da sessão. Constatando a existência do quórum regimental de 
Vereadores, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão com a seguinte ordem 
do dia: Leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, que, uma vez lida, foi 
aprovada e assinada por todos. Leitura das correspondências recebidas: Ofício 
nº 148/2021 da Prefeitura Municipal de Piên em resposta à Indicação nº 
034/2021. Ofício nº 151/2021 da Prefeitura Municipal de Piên em resposta às 
Indicações nº 017/2021, nº 019/2021 e nº 021/2021. Ofício nº 152/2021 da 
Prefeitura Municipal de Piên em resposta ao Ofício nº 012/2021. Leitura, 
discussão e votação da Indicação nº 041/2021 de autoria do Vereador 
Dorivaldo Ritzmann, que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade de 
votos. Leitura e primeira discussão do Projeto de lei n°003/2021, de origem do 
Poder Legislativo Municipal, autoria da Vereadora Seandra Cordeiro de 
Oliveira. 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 segunda 
discussão do Projeto de Lei nº 009/2021 de origem do Poder Executivo 
Municipal. Súmula: Sobre programa (morar bem) Piên. Encerrada a segunda 
discussão, o Presidente submeteu o Projeto 009/2021 à votação e foi aprovado 
por unanimidade de votos. Em seguida, passou-se para a palavra livre. Fez uso 
da palavra, o Vereador Almir Pedro Mielke o qual solicitou que para toda a 
Indicação realizada em plenário, o Ofício da Prefeitura em resposta à 
proposição legislativa seja enviado de forma física para o Vereador que 
realizou a Indicação. Parabenizou o Poder Executivo pelo planejamento da 
pavimentação entre a localidade de Ponte alta e Campina dos Crespins. A 
Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira destacou que possui algumas 
demandas legislativas cujo o prazo é de trinta dias para o Poder Executivo 
enviar resposta. Salientou a importância da contrapartida da parte do 
Executivo. Solicitou o envio de Ofício ao Poder Executivo com respostas 
referentes aos questionamentos em relação ao centro de enfrentamento ao 
COVID-19. O Vereador Joelcio Buba comentou que já foi assinado o contrato 
para perfuração do poço para fornecimento d´água nas localidades de 
Picacinho e Lajeado. Fez um agradecimento ao Setor Rodoviário por estar 
atendendo às demandas de manutenção das estradas na localidade de 
Lajeado. O Vereador Clever Beil agradeceu pelos trabalhos que estão sendo 
realizados para concretizar o poço para fornecimento d´água na localidade de 



Picacinho e frisou que em uma conversa com o Poder Executivo está sendo 
criado um projeto para pavimentar uma área na localidade de Poço Frio. O 
Vereador Antônio Minikovski parabenizou o projeto referente “Programa Wi-Fi 
Comunitário” e declarou seu apoio à proposição. O Sr. Presidente enalteceu a 
união entre Poder Executivo e Poder Legislativo trabalhando juntos em prol da 
população e destacou a importância dos debates e informações no momento 
que o projeto é colocado em discussão na Casa Legislativa. Comentou que 
quando o Poder Executivo enviar os ofícios com as respostas, que sejam 
redigidos diretamente pela Secretaria Competente. Nada mais havendo a ser 
tratado, o Sr. Presidente agradeceu pela presença de todos e encerrou a 
sessão, marcando a próxima para o dia 20 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. 
 

 


