
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 019/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO, 
1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 8º DE JUNHO DE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA DO 
SR. EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 
Aos oito dias 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 nona 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 069/2021de autoria 
da Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira, que após lida e discutida foi 
aprovada por unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação da Indicação 
nº 070/2021, de autoria dos Vereadores Dorivaldo Ritzmann e Joelcio Buba, 
que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura e 
primeira discussão 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 primeira discussão do 
Projeto de Lei nº 014/2021 de Autoria do Poder Executivo Municipal (Súmula: 
Institui a “gratificação extraordinária covid-19” pagamento temporário 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). Encerrada a primeira discussão o 
Vereador Clever Beil, pede dispensa da segunda discussão. Em seguida, o 
Presidente submeteu o pedido de dispensa á votação pelo Plenário, que foi 
aprovado por unanimidade de votos. Submetido o Projeto de Lei n° 014/2021 á 
votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Leitura e apresentação do 
Projeto de Lei nº 015/2021 de Autoria do Poder Executivo Municipal (Súmula: 
Autoriza a Permuta de Imóveis). Em seguida, passou-se a palavra livre. Fez 
uso da palavra o Vereador Almir Pedro Mielke, agradece ao executivo pela 
atenção especial referente ao Projeto de Lei nº 014/2021 de Autoria do Poder 
Executivo Municipal. O Vereador Altevir Antonio Minikovski, agradeceu ao 
Executivo Municipal pelo atendimento de forma célere perante as demandas 
apresentadas. O Vereador Dorivaldo Ritzmann, parabeniza o Executivo 
Municipal pela conclusão das obras da Rua Belo Horizonte Localizada no 
Centro de Piên. A Vereadora Seandra Cordeiro, faz um agradecimento pela 
conclusão das obras da Rua Belo Horizonte, realiza a leitura de uma 
mensagem qual recebeu em nome da Comunidade de Paranazinho 
agradecendo a instalação da rede de água na Comunidade. Agradece também 
ao Deputado Homero Marchese pela emenda destinada a Secretaria de Saúde 
no valor de R$100.000(cem mil reais). O Vereador Manoel Valdir Taborda, 
parabeniza o poder executivo pelo trabalho que vem desenvolvendo para 
melhorias na infra-instrutora Municipal. 



 
O Vereador Giomar da Rosa parabeniza os Vereadores Dorivaldo Ritzmann e 
Joelcio Buba pela Indicação nº 070/2021, a também agradeceu o Poder 
Executivo pela atenção a Comunidade de Paranazinho a qual recebeu 
instalação da rede de água. O Vereador Joelcio Buba, agradece os demais 
colegas pela aprovação da indicação proposta juntamente com o Vereador 
Dorivaldo Ritzmann e parabeniza todos os envolvidos pela conclusão das 
obras da Rua Belo Horizonte. O Sr. Presidente, vem fazer um agradecimento 
ao Executivo Municipal em  nome da Comunidade de Poço Frio dos Moreira,  
pela construção de uma ponte uma obra que será de grande valia para todos 
da comunidade. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu 
pela presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 
15 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. 
 

 

 

 


