
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 024/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO, 
1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 13 DE JULHO DE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA DO 
SR. EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 
Aos treze 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 quarta 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: Leitura do Ofício 
n°442/2021 em resposta a indicação de n°061/2021. Leitura do Ofício 
n°443/2021 em resposta a indicação de n°076/2021. Leitura discussão e 
votação da Indicação nº085/2021 de autoria dos Vereadores Giomar da Rosa, 
Almir Pedro Mielke, Eduardo Pires Ferreira e Dorivaldo Ritzmann que após lida 
e discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura discussão e votação 
da Indicação n°86/2021 de autoria da Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira, 
que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura e 
apresentação do Projeto de Lei nº 019/2021 de Autoria do Poder Executivo 
Municipal. (Súmula: Altera a lei nº 1151, de 30 de janeiro de 2013, a lei nº 
1311, de 22 de setembro de 2017 e a lei nº 1.142, de 05 de setembro de 2012). 
Em seguida, passou-se a palavra livre. Fez uso da palavra o Vereador Giomar 
da Rosa agradecendo ao executivo por acatar a indicação referente 
implantação de um banheiro na praça expedicionário localizada no Centro de 
Piên. O Vereador Altevir Minikovski, fez um esclarecimento sobre o 
funcionamento do Correio da Cidade que se encontra fechado em alguns dias 
da semana por motivo de força maior, e parabenizou os colegas vereadores 
pala indicação do Centro de Reabilitação em Terapia e Equoterapia. O 
Vereador Almir Pedro Mielke, comentou sobre a falta de Médicos para o 
atendimento a população, tal situação ocorre devida à dificuldade na contração 
de empresas que prestam esses serviços, esclarecendo que as medidas 
cabíveis já estão sendo tomadas para sanar o problema. O Vereador Dorivaldo 
Ritzmann, agradeceu ao setor rodoviário pelas indicações atendidas.  A 
Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira comentou sobre a reunião que 
aconteceu juntamente com o executivo na qual teve varios esclarecimentos 
pela secretaria de administração e finanças. Agradece pela implantação da 
caçamba de lixo na comunidade de Paranazinho.  E finaliza destacando a 
importância da reunião interna realizada com toda equipe do Poder Legislativo. 
 
 
 
 
 



O Vereador Joelcio Buba, fez um agradecimento pela reunião interna com toda 
equipe do Legislativo na qual ocorreu esclarecimento de algumas situações e 
comenta sobre a reunião que aconteceu juntamente com o executivo na qual 
teve varios esclarecimentos pela secretaria e administração de finanças. O 
Vereador Clever Beil agradece ao setor rodoviário pelas indicações atendidas. 
Solicitou que seja encaminhado um Ofício ao Poder Executivo para 
esclarecimentos referente à obra da quadra de esportes na comunidade de 
Poço Frio dos Souza. O Presidente Eduardo Pires Ferreira também comentou 
sobre a importância da reunião que aconteceu juntamente com o executivo na 
qual teve varias esclarecimentos pela secretaria e administração de finanças e 
em nome da comunidade de Vermelinho agradeceu ao setor rodoviário pelos 
serviços prestados. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente 
agradeceu pela presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima 
para o dia 20 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. 
 

 

 

 


