
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 017/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO, 
1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 25 DE MAIO DE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA DO 
SR. EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 
 

Aos vinte e cinco 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 sétima 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: sem 
correspondências relacionadas. Leitura, discussão e votação da Indicação nº 
057/2021de autoria do Vereador Eduardo Pires Ferreira, que após lida e 
discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação 
da Indicação nº 058/2021, de autoria do Vereador Joelcio Buba, que após lida 
e discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura, discussão e 
votação das Indicações nº 059/2021 e nº 060/2021, de autoria do Vereador 
Dorivaldo Ritzmann, que após lidas e discutidas foram aprovada por 
unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação da Indicação nº 061/2021, 
de autoria da Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira, que após lida e 
discutida foi  aprovada por unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação 
do requerimento nº 007/2021, de Autoria: Vereadora Seandra Cordeiro de 
Oliveira. (Súmula: Solicita ao poder Executivo a manifestação por resposta com 
informações sobre o a indicação nº 033/2021 e requerimento nº 004/2021 
aprovadas pelo plenário). Que após lido e discutido foi  aprovado por 
unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação do Requerimento nº 
008/2021 de Autoria da Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira. (Súmula: 
Solicito ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Exmo. Sr Prefeito 
Municipal e do Exmo. Secretário de Saúde, para que seja encaminhado à 
Câmara Municipal um relatório e memorial informativo a respeito da data 
programada para início do funcionamento do serviço de Raios-X Odontológico 
(radiografia bucal) nas Unidades do Centro do Município e também na Unidade 
de Trigolândia). Que após lido e discutido foi  aprovado por unanimidade de 
votos). Leitura, discussão e votação do Requerimento nº 009/2021 de Autoria 
da Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira. (Súmula: Solicita ao Poder 
Executivo Municipal, para que, através das Secretarias Competentes, seja 
disponibilizado através de um relatório informações a respeito da programação 
e data provável para início do processo de vacinação do grupo de profissionais 
da Educação. No mesmo sentido, solicita-se ao departamento responsável 
para que tais informações sejam disponibilizadas de maneira clara e 
compreensível no Portal da Transparência do município conforme preconiza a 
Lei de Acesso à Informação). 
 



Em seguida o Sr. Presidente solicita ao servidor advogado Mauricio da Cruz 
para realizar leitura do histórico do Jornal o Regional, completando 25(vinte e 
cinco) anos de circulação, em seguida foi entregue ao representante do Jornal 
o Regional pela Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira uma placa de 
Homenagem. Em seguida, passou-se a palavra livre. Fez uso da palavra o 
Vereador Almir Pedro Mielke, parabeniza o Jornal o Regional pelos seus 25 
(vinte e cinco) anos de atuação, também parabeniza todos os trabalhadores 
rurais pelo seu dia comemorado no dia 25 de maio de 2021. Agradece ao 
poder executivo pelo contrato assinado para se instalar no município o posto de 
atendimento de DETRAN. O Vereador Dorivaldo Ritzmann solicita que seja 
enviado um oficio ao setor rodoviário para manutenção de uma estrada na área 
rural e parabeniza todos os agricultores. O Vereador Giomar da Rosa 
parabeniza o poder executivo e o vereador Almir Pedro Mielke, pelo empenho 
para instalar o posto de atendimento do DETRAN no município, parabeniza 
todos os produtores rurais e por fim parabeniza o Jornal o Regional pelos seus 
25 (vinte e cinco) anos de atuação. Agradece ao Deputado Alexandre Curi, 
pelos recursos que irá enviar ao município. O Vereador Joelcio Buba, 
parabeniza o Jornal o Regional pelos seus 25 (vinte e cinco) anos de atuação, 
faz um agradecimento ao Deputado Federal Luizão, pelos recursos enviados 
ao Município. O Vereador Clever Beil, parabeniza o Jornal o Regional pelos 
seus 25 (vinte e cinco) anos de atuação, agradece ao setor rodoviário pelos 
serviços prestados. O Vereador Altevir Antônio Minikovski, parabeniza o Jornal 
o Regional pelos seus 25 (vinte e cinco) anos de atuação e agradece o setor 
rodoviário pelas demandas atendidas. A Vereadora Seandra Cordeiro de 
Oliveira parabeniza o Jornal o Regional pelos seus 25 (vinte e cinco) anos de 
atuação, solicita que seja enviado um oficio a auto-escola Marcon 
parabenizando pelos novos atendimentos que estão sendo realizados na sede 
da auto-escola favorecendo a população. E por fim agradece a deputada 
Leandre pelos recursos enviados ao Município. O Vereador Manoel Valdir 
Taborda parabeniza o Jornal o Regional pelos seus 25 (vinte e cinco) anos de 
atuação. O Sr. Presidente parabenizou todos os trabalhadores rurais 
parabeniza o Jornal o Regiona, parabeniza o Vereador Manoel  Valdir Taborda 
pela passagem do seu aniversário. E destacou que em reunião juntamente com 
Prefeito Municipal e Deputado Francisco Bührer ficou destinado recursos para 
pavimentação. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu 
pela presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 
01 de junho 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. 
 

 

 

 


