
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 026/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO, 
1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 27 DE JULHO DE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA DO 
SR. EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 
Aos vinte e sete 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 sexta 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 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: 
Leitura do Ofício n°080/2021 em resposta a indicação de n°074/202. Leitura do 
Ofício n°454/2021 em resposta a indicação de n°047/2021. Leitura do Ofício 
n°450/2021 em resposta as indicações de n°038/2021 e n°039/2021. Leitura do 
Ofício n°452/2021 em resposta a indicação de n°042/2021. Leitura do Ofício 
n°451/2021 em resposta as indicações de n°043/2021 e n°045/2021. Leitura 
discussão e votação das Indicações de nº089/2021, n°090/2021, n°092/2021 e 
n°093/2021 de autoria da Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira que após 
lidas e discutidas foram aprovadas por unanimidade de votos. Leitura 
discussão e votação da Indicação de nº091/2021 de autoria do Vereador 
Giomar da Rosa que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade de 
votos. Leitura e primeira discussão 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). Encerrada a primeira discussão o Vereador Almir Pedro 
Mielke, pede dispensa da segunda discussão. Em seguida, o Presidente 
submeteu o pedido de dispensa à votação pelo Plenário, que foi aprovado por 
unanimidade de votos. Submetido o Projeto de Lei n° 019/2021 à votação, foi 
aprovado por unanimidade de votos. Leitura e apresentação discussão Projeto 
de Lei nº 020/2021 de Autoria do Poder Executivo Municipal (Súmula: Altera a 
lei n° 1078, de 09 de dezembro de 2010). Na sequencia, foi realizada uma 
Homenagem aos Profissionais de Saúde do Município de Piên. Em seguida, 
passou-se a palavra livre. Fez uso da palavra, o Vereador Giomar da Rosa, o 
qual agradeceu pela presença de todos os profissionais da área da Saúde e 
destacou a importância de cada um deles neste enfrentamento a pandemia. O 
Vereador Valdir Taborda agradeceu ao Poder Executivo pela reunião realizada 
antecedendo a sessão, no qual fizerem uma explicação sobre os projetos em 
andamento e parabenizou todos os profissionais da Área as Saúde.  O 
Vereador Almir Pedro Mielke parabenizou todos os Profissionais da área da 
Saúde e fez um agradecimento ao Poder Executivo pelas demandas atendidas. 
e destaca a importância do auxílio a pessoas de baixa renda em casos 
fortuitos. O Vereador Joelcio Buba, parabenizou todos os profissionais da área 
de Saúde. O Vereador Dorivaldo Ritzmann também parabenizou todos os 
Profissionais da área da Saúde. O Vereador Altevir Antônio Minikovski deixou 



seu agradecimento e parabenizou a todos os profissionais da Saúde. O 
Vereador Claver Beil, deixou seus agradecimentos a todos os profissionais da 
área da Saúde pelo trabalho que desempenham. A Vereadora Seandra 
Cordeiro de Oliveira pontua também referente aos valores destinados a 
famílias de baixa renda em casos fortuitos, parabeniza ao Poder Executivo pela 
Pavimentação de concreto qual esta sendo realizada em varias ruas.  
Parabeniza a todos os profissionais da área da Saúde. Em seguida, o 
Secretario de Saúde e o Diretor do Hospital de Piên fizeram um agradecimento. 
O Presidente Eduardo Pires Ferreira destaca o quanto é importante a função 
que cada um profissional de saúde tem para o enfrentamento a pandemia 
COVID-19. Sem mais para o Momento o Sr. Presidente agradeceu pela 
presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 03 de 
agosto 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. 
 

 

 

 


