ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 018/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO,
1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 1º DE JUNHODE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA DO
SR. EDUARDO PIRES FERREIRA.
Ao primeiro dia do mês de junho 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 oitava 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: Oficio nº223/2021 com
resposta a indicação de nº 44/2021, Oficio nº287/2021 com resposta a
indicação de nº 16/2021, Oficio 054/2021 com resposta a indicação de nº
48/2021. Leitura, discussão e votação da Indicação nº 062/2021de autoria do
Vereador Giomar da Rosa, que após lida e discutida foi aprovada por
unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação da Indicação nº 063/2021,
de autoria do Vereador Altevir Antonio Minikovski, que após lida e discutida foi
aprovada por unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação das
Indicações nº064/2021, nº065/2021 e nº066/2021 de autoria do Vereador
Clever Beil, que após lidas e discutidas foram aprovadas por unanimidade de
votos. Leitura, discussão e votação das Indicações nº067/2021 e nº068/2021
de autoria do Vereador Dorivaldo Ritzmann, que após lidas e discutidas foram
aprovadas por unanimidade de votos. Leitura, discussão do Requerimento nº
010/2021 de Autoria Vereadora da Seandra Cordeiro de Oliveira. (Súmula:
solicita ao Poder Executivo Municipal, para que, tendo em vista a crise
provocada pelo ambiente pandêmico do coronavírus (COVID-19), e a
considerar a necessidade de dar continuidade a todas as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus,
solicita ao Poder Executivo Municipal para que através da Secretaria de Saúde
e setores competentes, cancele a atual licitação em curso Pregão Presencial nº
60/2021 e reavalie a questão com a possibilidade de realizar a contratação
(através de processo licitatório ou procedimento pertinente ao caso) com
valores adequados à realidade do município de Piên). Encerrada a discussão o
Presidente submeteu o Requerimento nº 010/2021 à votação, sendo aprovado
por unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação do Decreto nº
002/2021 de Autoria Vereador Eduardo Pires Ferreira. (“Súmula: Concede
Homenagem a Vossa Excelência Reverendíssima Bispo Dom Celso Antônio
Marchiori”), que após lido e discutido foi aprovado por unanimidade de votos.
Leitura e segunda 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). 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

010/2021 de Autoria do Poder Executivo Municipal (Súmula: Altera a lei n°
1078, 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 apresentação do Projeto de Lei nº 013/2021 de Autoria do
Poder Executivo Municipal. (Súmula: Altera a lei nº 1151, de 30 de janeiro de
2013 e a lei nº 1311, de 22 de setembro de 2017). Leitura e apresentação do
Projeto de Lei nº 014/2021 de Autoria do Poder Executivo Municipal. (Institui a
“gratificação extraordinária covid-19” pagamentos temporários aos servidores
municipais de Piên, lotados na secretaria de saúde e na secretaria de
assistência social e defesa civil, que estejam na linha de frente do
enfrentamento a pandemia da corona vírus). Em seguida, passou-se a palavra
livre. Fez uso da palavra o Vereador Manoel Valdir Taborda, qual fez a leitura
de um requerimento recebido pela secretaria de agricultura e meio ambiente
referente emenda parlamentar para fomentar a área a agricultura da cidade de
Piên. O Vereador Dorivaldo Ritzmann, agradeceu ao Deputado Federal Aroldo
Martins qual fez envio recursos ao Município e agradece também ao Deputado
estadual Alexandre Amaro, o qual destinou um veiculo para Secretaria de
Saúde e parabeniza o Vereador Clever Beil pela passagem do seu aniversario.
O Vereador Giomar da Rosa parabeniza o empresário Adriano Mass, qual irá
instalar uma empresa no Município que conseguintemente ira gerar diversos
empregos para a população, também comenta sobre a pavimentação entre
Trigolândia e Ponte Alta, qual vem sendo finalizada parabenizando todos os
envolvidos e parabeniza o Vereador Clever Beil pela passagem do seu
aniversario. O vereador Almir Pedro Mielke, agradece ao poder executivo por
estar dando prosseguimento na indicação referente à Gratificação Salarial para
todos os funcionários que estão em atendimento ao enfrentamento ao COVID19. Relata sobre os pedidos realizados junto ao setor rodoviário quais estão um
pouco cumulados, assim pede para que tenha um retorno da secretária
referente as situações e Parabeniza o Vereador Clever Beil pela passagem do
seu aniversario. A Vereadora Seandra Cordeiro, faz um agradecimento a todos
os funcionários da secretaria de saúde pela destinação da Gratificação Salarial
para todos os funcionários que estão em atendimento ao enfrentamento ao
COVID-19 qual foi atendida prontamente pelo executivo municipal. Agradece a
todos os colegas vereadores pelo trabalho em conjunto que vem sendo
realizado. Por fim parabeniza o vereador Clever Beil pela passagem do seu
aniversario. O vereador Altevir Antonio Minikovski, parabeniza o Vereador
Clever Beil pela passagem do seu aniversario. O Vereador Joelcio Buba,
agradece ao executivo e a equipe pelos serviços de limpeza na cidade e
comenta sobre os serviços realizados pelo setor rodoviário um setor que tem
muitas demandas mais este com dificuldades devido o momento em que
estamos vivendo e pede para que seja aguardada a resposta do secretário do
setor rodoviário perante demandas. O Vereador Clever Beil, agradece os
cumprimentos pelo seu aniversário. O Sr. Presidente, destaca a importância do
projeto de Lei (Pró- Rural)para todos os agricultores o qual irá trazer
regularidades aos serviços prestados pelo setor da agricultura, parabeniza o
Vereador Clever Beil pela passagem do seu aniversário. Nada mais havendo a
ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu pela presença de todos e encerrou a
sessão, marcando a próxima para o dia 08 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.

