
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 023/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO, 
1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 06 DE JULHO DE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA DO 
SR. EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 
Aos seis dias do mês de julho 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 vigésima terceira Sessão Ordinária do período, 
estando presentes o Vereador Presidente Eduardo Pires Ferreira e os Srs. 
Vereadores: Almir Pedro Mielke, Manoel Valdir Taborda, Joelcio Buba, 
Dorivaldo Ritzmann, 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 das Indicações 
nº079/2021, nº080/2021 e nº081/2021 de autoria do Vereador Almir Pedro 
Mielke, que após lidas e discutidas foram aprovadas por unanimidade de votos. 
Leitura discussão e votação da Indicação n°82/2021 de autoria da Vereadora 
Seandra Cordeiro de Oliveira, que após lida e discutida foi aprovada por 
unanimidade de votos. Leitura discussão e votação das Indicações nº083/2021 
e nº084/2021 de autoria do Vereador Dorivaldo Ritzmann, que após lidas e 
discutidas foram aprovadas por unanimidade de votos. Leitura, discussão e 
votação do Requerimento nº 011/2021 de Autoria: do Vereador Almir Pedro 
Mielke. (Súmula: Solicita ao Poder Executivo Municipal, para que, através da 
Secretaria Competente, seja realizado um levantamento de informações, no 
sentido de sanar algumas dúvidas levantadas pela vereança e pela população 
em geral, solicitamos a seguinte solicitação: Seja mensalmente repassado pela 
prefeitura um relatório simplificado ou documento equivalente, de todas as 
licitações realizadas (tais como os pregões e também compras diretas, etc). 
Leitura e segunda discussão do Projeto de Lei nº 018/2021 de origem do Poder 
Executivo Municipal, com a Súmula: “Denomina Centro de Apoio ao Agricultor 
Domingos Wendrechovski o bem público que especifica”. Encerrada a segunda 
discussão, o Presidente submeteu o projeto de lei n°018/2021 à votação pelo 
plenário e foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, passou-se a 
palavra livre. Fez uso da palavra o Vereador Almir Pedro Mielke que faz um 
agradecimento a todos pelas condolências prestadas a sua família pela perda 
de seu irmão, agradece ao Setor Rodoviário pelos trabalhos desenvolvidos. A 
Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira parabeniza e agradece à Mesa 
Diretora por acatar a Indicação referente ao cancelamento do recesso 
Legislativo. O Vereador Giomar da Rosa faz um agradecimento ao Secretário 
de Governo pela sua participação ativa em relação às sessões legislativas. 
Agradece também a receptividade que recebeu no Município vizinho Agudos 
do Sul, pelo Vereador Genésio o qual fez alguns esclarecimentos referentes ao 
um projeto implantado no Município. O Vereador Altevir Minikovski comenta 
que seria interessante a participação dos chefes das Secretarias nas sessões 
para esclarecimentos de algumas dúvidas e questionamentos que acontecem 
diariamente por parte dos munícipes.  



O Vereador Joelcio Buba, faz um agradecimento ao setor rodoviário pelas 
indicações atendidas e também pela troca das lâmpadas da iluminação Publica 
da comunidade do Lageado. O Vereador Clever Beil agradece ao setor 
rodoviário pelas indicações atendidas. O Presidente Eduardo Pires Ferreira 
comentou sobre a importância da participação do Prefeito e também dos 
Secretários Municipais em sessão para sanar dúvidas e, presta condolências 
ao Vereador Almir Pedro Mielke. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. 
Presidente agradeceu pela presença de todos e encerrou a sessão, marcando 
a próxima para o dia 13 de julho de 2021 às 19 horas. Eu, Suyan Kauane 
Rocha da Cruz, Servidora nesta Câmara Municipal no cargo de assessora 
parlamentar, por determinação do 1º Secretário, lavrei esta ata que, após lida e 
aprovada, será assinada por todos. 
 

 

 

 


