
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 028/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO, 
1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 17 DE AGOSTO DE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA 
DO SR. CLEVER BEIL. 
 
Aos dezessete de agosto 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 oitava Sessão Ordinária do período, estando presentes 
o Vereador Vice-Presidente Clever Beil, que presidiu a sessão e os Srs. 
Vereadores: Almir Pedro Mielke, Manoel Valdir Taborda, Joelcio Buba, Altevir 
Antônio Minikovski e a Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira, estando 
ausentes os Vereadores Dorivaldo Ritzmann, Eduardo Pires Ferreira e Giomar 
da Rosa por motivo justificado previamente. Por determinação do 2º 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: Ofício n°472/2021 referente a resposta a 
indicação nº77/2021, Ofício n°473/2021 referente a resposta a indicação 
nº82/2021, Ofício n°455/2021 referente a resposta a indicação nº53/2021. 
Ofício n°459/2021 referente a resposta aos ofícios n°051/2021 e n°053/2021. 
Leitura discussão e votação Indicação de nº095/2021 de autoria do Vereador 
Almir Pedro Mielke que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade de 
votos. Leitura discussão e votação Indicação de nº101/2021 de autoria do 
Vereador Manoel Valdir Taborda que após lida e discutida foi aprovada por 
unanimidade de votos. Leitura discussão e votação Indicação de nº102/2021 
de autoria da Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira que após lida e discutida 
foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura e primeira discussão do Projeto 
de Lei nº 022/2021 de Autoria do Poder Executivo Municipal Súmula (Altera a 
lei n° 1337, de 06 de abril de 2018, que dispõe sobre o sistema único de 
assistência social do Município Piên/PR e dá outras providências). Leitura e 
apresentação do Projeto de Lei nº 023/2021 de Autoria do Poder Executivo 
Municipal Súmula (Dispõe sobre a Criação da Ouvidoria-geral do Município e 
dá outras Providências). Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº 038/2021 
de Autoria do Poder Executivo Municipal Súmula (Dispõe sobre o uso da 
Telemedicina no Município de Piên). Em seguida, passou-se a palavra livre. 
Fez uso da palavra, o Vereador Manoel Valdir Taborda que solicitou o 
encaminhamento de um Ofício ao Poder Executivo para analisar a viabilidade 
de instalar um correspondente bancário na Comunidade de Trigolândia, sendo 
um benefício tanto para os moradores do local e demais localidades próximas; 
e agradeceu ao Executivo Municipal por realizar a solicitação da Indicação de 
n°015/2021. O Vereador Almir Pedro Mielke solicitou o encaminhamento de um 
Ofício ao Poder Executivo direcionado ao Secretário de Administração e 
Finanças para o mesmo comparecer em plenário onde poderá participar da 
discussão referente ao Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo Municipal 
nº020/2021; e convidou a todos os servidores Públicos Municipais para 
participar da Assembleia Geral para fundação do Sindicato dos Servidores.  
 



A Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira reforça a importância da presença 
dos servidores na Assembléia Geral para fundação do Sindicato; parabeniza a 
Secretaria de Cultura esporte e lazer pelo novo esporte (Karatê) que está 
sendo disponibilizado às crianças. O Vereador Vice-Presidente Clever Beil, 
comentou referente a ausência dos vereadores Eduardo Pires Ferreira, Giomar 
da Rosa e Dorivaldo Ritzmann que juntamente com o Prefeito Municipal foram 
à Brasília buscando recursos financeiros para o Município. Nada mais a ser 
tratado Sr. Presidente agradeceu pela presença de todos e encerrou a sessão, 
marcando a próxima para o dia 24 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 2º Secretário, lavrei esta ata que, 
após lida e aprovada, será assinada por todos. 
 

 

 

 


