
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 025/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO, 
1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 20 DE JULHO DE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA DO 
SR. EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 
Aos vinte 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 quinta Sessão Ordinária do período, estando 
presentes o Vereador Presidente Eduardo Pires Ferreira e os Srs. Vereadores: 
Almir Pedro Mielke, Manoel Valdir Taborda, Dorivaldo Ritzmann, Altevir Antônio 
Minikovski, Clever Beil, Giomar da Rosa e a Vereadora Seandra Cordeiro de 
Oliveira o Vereador Joelcio Buba não estava presente por motivo justificável. 
Por determinação do 1º Secretário, o Presidente designou o servidor Chefe de 
Gabinete Welington Charlles Kobsczinski 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 de nº087/2021e 
n°088/2021 de autoria do Vereador Dorivaldo Ritzmann que após lidas e 
discutidas foram aprovadas por unanimidade de votos. Leitura, discussão e 
votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2021 de Autoria do Poder 
Legislativo Municipal. (Súmula: “Concede Homenagem aos Profissionais de 
Saúde do Município de Piên). Submetido o Projeto de Decreto de Lei n° 
003/2021 á votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, 
passou-se a palavra livre. Fez uso da palavra a Vereadora Seandra Cordeiro 
de Oliveira, qual comentou que junto a Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final estão estudando o Projeto de Lei n°019/2021 de autoria do 
Poder Executivo Municipal, qual trata sobre a reestruturação administrativa, 
qual a comissão gostaria de realizar uma reunião com executivo para sanar 
algumas duvidas. E por fim comentou sobre a importância da vacinação para 
minimizar os riscos da Covid-19. O Vereador Almir Pedro Mielke, parabenizou 
todos os colonos e motoristas e fez um esclarecimento sobre a Instalação do 
posto do DETRAN no Município, comentou que já estão sendo realizadas todas 
as situações burocráticas e posteriormente o posto de atendimento estará 
instalado para atender as demandas da população. O Vereador Giomar da 
Rosa agradeceu ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Governo que 
estiverem em visita ao Gabinete do Deputado Federal Pedro Lupion, qual 
sinalizou alguns recursos para o Município. Comentou que teve a oportunidade 
de visitar a primeira obra de pavimentação em concreto do Município e 
parabeniza o trabalho. E por fim parabenizou os trabalhos que estão sendo 
desenvolvidos no departamento de esportes. O Vereador Altevir Antônio 
Minikovski, desejou melhoras ao Vereador Joelcio Buba e parabenizou todos 
os colonos e motoristas. O Vereador Clever Beil, parabenizou os colonos e 
motoristas, e também ao executivo pelas demandas executadas. O Vereador 
Manoel Valdir Taborda, agradeceu ao executivo por todos os trabalhos 
realizados no bairro de Avencal.  
 
 
 



O Presidente Eduardo Pires Ferreira parabenizou o Vereador Giomar da Rosa 
pelo Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2021, e destaca a importância 
destes profissionais e por deixau o alerta para a população continuar tomando 
os devidos cuidados em relação a pandemia. O Sr. Presidente agradeceu pela 
presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 27 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. 
 

 

 

 


