
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 016/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO, 
1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 18 DE MAIO DE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA DO 
SR. EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 
 

Aos dezoito dias do mês de maio 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 sexta 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: Ofício da Prefeitura 
n°209/2021 em resposta ao ofício de n° 52/2021, Ofício da Prefeitura 
n°200/2021 em resposta ao ofício de n° 57/2021. Leitura, discussão e votação 
da Indicação nº 054/2021de autoria do Vereador Almir Pedro Mielke, que após 
lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura, discussão e 
votação da Indicação nº 055/2021, de autoria do Vereador Giomar da Rosa, 
que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura, 
discussão e votação da Indicação nº 056/2021, de autoria dos Vereadores 
Giomar da Rosa e Almir Pedro Mielke, que após lida e discutida foi aprovada 
por unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação do Decreto Legislativo 
nº 001/2021 de Autoria do Poder Legislativo Municipal Súmula: “Concede 
homenagem ao Jornal o Regional ao aniversário de fundação pela passagem 
dos seus 25 anos” que após lido e discutido foi aprovado por unanimidade de 
votos. Leitura e primeira discussão do Projeto de Lei nº 005/2021 de Autoria do 
Poder Legislativo Municipal. (Súmula: Institui o programa medicamento em 
casa e dá outras providências). Leitura e segunda discussão do Projeto de Lei 
nº 011/2021 de Autoria do Poder Executivo Municipal. (Súmula: Altera a Lei 
1.078, de 09 de dezembro de 2010). Encerrada a segunda discussão, o 
Presidente submeteu o projeto à votação e foi aprovado por unanimidade de 
votos. Leitura e segunda discussão do Projeto de Lei nº 012/2021 de Autoria do 
Poder Executivo Municipal. (Súmula: Autoriza o Poder Executivo efetuar a 
doação de imóvel urbano a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Piên – APAE- Piên, destinada à construção da Escola Padre Ramiro). 
Encerrada a segunda discussão, o Presidente submeteu o projeto à votação e 
foi aprovado por unanimidade de votos. Leitura e primeira discussão do Projeto 
de Lei nº 005/2021 de Autoria do Poder Executivo Municipal. (Súmula: Cria o 
programa “pró-rural” no âmbito municipal e autoriza o Município a conceder 
benefícios a produtores rurais para desenvolvimento sustentável da agricultura 
familiar). Leitura e primeira discussão do Projeto de Lei nº 010/2021 de Autoria 
do Poder Executivo Municipal. (Súmula: Altera a lei n° 1078, de 09 de 
dezembro de 2010). Em seguida, passou-se a palavra livre. Fez uso da tribuna 
livre o Sr. Wilson atual presidente da APAE de Piên, o qual fez um 
agradecimento aos poderes Executivo e Legislativo pela doação do terreno 



para construção da sede própria da entidade APAE. Fez uso da palavra, o 
Vereador Manoel Valdir Taborda que agradeceu a presença do Presidente e da 
equipe da APAE de Piên, agradeceu ao Secretário de Administração e finanças 
pela explanação feita em reunião que antecedeu a sessão, parabenizou todos 
os Vereadores pela união nos trabalhos desenvolvidos em prol da população e 
por fim parabenizou o Jornal o Regional pelos  25 anos de atuação. O 
Vereador Altevir Antônio Minikovski fez um agradecimento à equipe da APAE 
de Piên e os parabenizou pela conquista referente ao terreno para construção 
da sede própria. A Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira parabenizou a 
APAE de Piên pela conquista do terreno para construção da sede própria.  
Comentou sobre os eventos comemorativos do mês de maio e parabenizou a 
todos. Agradeceu ao Poder Executivo pela transparência nos trabalhos. O 
Vereador Almir Pedro Mielke agradeceu a presença da equipe da APAE de 
Piên, e os parabenizou pela aquisição do terreno para construção da sede 
própria. Agradeceu ao Secretário de Administração e finanças pela explanação 
feita em reunião que antecedeu a sessão, e agradeceu ao Poder Executivo por 
pelos esforços em trazer para o município um posto de atendimento do Detran. 
Por fim faz um agradecimento aos Deputados Fernando Francischini e Felipe 
Francischini, pelos recursos que serão enviados ao município.  O Vereador 
Joelcio Buba agradeceu a presença da equipe da APAE de Piên e os 
parabeniza pela aquisição do terreno para construção da sede própria. 
Comentou que o Poder Executivo está em busca de recursos para construção 
da sede própria da APAE. Por fim fez um agradecimento ao Deputado Ademar 
Traiano que esteve em visita ao município trazendo a notícia de diversos 
recursos. O Vereador Dorivaldo Ritzmann agradeceu a presença da equipe da 
APAE de Piên e os parabenizou pela conquista do terreno para sede própria 
que será com toda certeza de grande valia para equipe e também para os 
alunos que a frequentam. O Vereador Clever Beil parabenizou toda equipe da 
APAE de Piên e comentou sobre a ampliação de uma ponte na comunidade de 
Lajeado qual terá início nos próximos dias. O Vereador Giomar da Rosa 
parabeniza a todos os colaboradores da APAE de Piên e também ao 
Presidente Wilson, qual faz um trabalho voluntário, agradeceu  ao Secretário 
de Administração e Finanças pela explanação feita em reunião que antecedeu 
a sessão, parabenizou o Secretário de Agricultura pelo projeto pró-rural. O Sr. 
Presidente parabenizou todos os colaboradores da APAE pelos trabalhos que 
desenvolvem para o Município, parabenizou o Secretário do Setor Rodoviário 
pelos serviços que estão sendo prestados à população.  Nada mais havendo a 
ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu pela presença de todos e encerrou a 
sessão, marcando a próxima para o dia 25 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. 
 

 

 

 


