
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 013/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO, 
1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE PIÊN, EM 27 DE ABRIL DE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. 
EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 
 

Aos vinte e sete 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 terceira 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, Giomar da Rosa e a Vereadora Seandra 
Cordeiro de Oliveira. Por determinação do 1º 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: Diretamente do Governo do Estado com 
protocolo n°17429543-3, em atenção ao ofício de n°54/2021 encaminha-se a 
reposta da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Leitura do ofício 
170/2021 com resposta a Indicação n°26/2021.  Leitura do ofício 167/2021 com 
resposta às Indicações n°25/2021, n°28/2021 e n°32/2021. Leitura do ofício 
168/2021 com resposta à Indicação n°31/2021. Leitura do ofício 161/2021 com 
resposta à Indicação n°29/2021. Leitura, discussão e votação da Indicação nº 
046/2021de autoria do Vereador Giomar da Rosa, que após lida e discutida foi 
aprovada por unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação da Indicação 
nº 047/2021, de autoria do Vereador Dorivaldo Ritzmann, que após lida e 
discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura e apresentação do 
Projeto de Lei nº 004/2021 de autoria do Poder Legislativo Municipal. Súmula 
(Institui no âmbito do Município e Piên, o projeto sobre a Padronização das 
Placas Indicativas de Nomes de Ruas e Logradouros Públicos e dá outras 
providências). Em seguida, passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra o 
Vereador Almir Pedro Mielke que comenta referente ao ofício enviado da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado, que relata sobre a falta de efetivo 
de servidores e a impossibilidade de no momento destacar novos policias para 
atuar no Município na área de investigação. Assim sendo necessário realizar 
uma nova solicitação para criação de uma Delegacia de Polícia Civil no 
Município. Fez uma solicitação verbal ao setor Rodoviário para uma atenção 
especial às estradas que ligam Campina dos Crespins à Cachoeirinha.  O 
Vereador Giomar da Rosa solicita envio um Ofício à Vigilância Sanitária para que 
seja interditado o espaço onde fica o centro do COVID, pois verificou que o 
espaço tem sido utilizado como área de lazer após as 18h00min horas. Por fim 
comentou que seria importante os Vereadores acompanhar as obras de 
pavimentação que estão acontecendo no Município. O Vereador Manoel Valdir 
Taborda, parabeniza os servidores do legislativo pelos trabalhos prestados, e 
agradece aos funcionários da Secretaria de Saúde pelo trabalho que vem 
desenvolvendo ao enfrentamento do COVID.  
 
 



A Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira agradeceu a receptividade que 
tiveram no Poder Legislativo de Agudos do Sul, onde tiveram oportunidade de 
conhecer como é realizada a transmissão ao vivo das sessões. Solicita que seja 
encaminhado um ofício à Secretaria competente para que seja verificado o 
cruzamento no Centro de Piên entre a Rua Acre, Rua São Paulo e Av. Paraná, 
devido não haver uma sinalização adequada e trazendo risco tanto aos 
pedestres quanto aos condutores dos veículos. Parabeniza a Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente pela ampliação da coleta de lixo nas localidades 
Rurais. O Vereador Joelcio Buba parabeniza e destaca a importância da 
iluminação com as lâmpadas de Led que estão sendo instaladas no Município. 
O Vereador Altevir Antônio Minikovski, faz o pedido para que seja verificada a 
falta de iluminação na esquina do Cemitério Municipal. O Vereador Dorivaldo 
Ritzmann, agradece a receptividade que tiveram no Poder Legislativo de Agudos 
do Sul onde tiveram a oportunidade de conhecer como é realizada a transmissão 
ao vivo das sessões. Agradece ao setor rodoviário pelos trabalhos que vem 
sendo realizados.  O Sr. Presidente comenta sobre os acidentes que vem 
ocorrendo nas rodovias próximas a cidade de Piên, para que seja cobrado junto 
às demais autoridades (Deputados Estaduais e Federais) medidas para tentar 
prevenir estas situações como um acostamento na rodovia. Nada mais havendo 
a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu pela presença de todos e encerrou a 
sessão, marcando a próxima para o dia 04 de maio 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. 
 

 

 

 


