
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 029/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO, 
1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 24 DE AGOSTO DE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA 
DO SR. EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 
Aos vinte e quatro dias do mês 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 nona 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 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 
nº096/2021, nº097/2021, nº098/2021, nº099/2021 e nº100/2021 de autoria do 
Vereador Dorivaldo Ritzmann que após lidas e discutidas foram aprovadas por 
unanimidade de votos. Leitura discussão e votação da Indicação de 
nº103/2021de autoria do Vereador Joelcio Buba que após lida e discutida foi 
aprovada por unanimidade de votos. Leitura discussão e votação do 
Requerimento de nº013/2021 de autoria da Vereadora Seandra Cordeiro de 
Oliveira que após lido e discutido foi aprovado por unanimidade de votos. 
Leitura e primeira discussão do Projeto de Lei nº 021/2021 de Autoria do Poder 
Executivo Municipal Súmula (Autoriza o poder Executivo a contratar operação 
de crédito com a caixa Econômica Federal, e dá outras providências). Leitura e 
segunda discussão e votação 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). Encerrada a segunda discussão foi Submetido o 
Projeto de Lei n° 022/2021 á votação, sendo aprovado por unanimidade de 
votos. Leitura e primeira discussão do Projeto de Lei nº 023/2021 de Autoria do 
Poder Executivo Municipal Súmula (Dispõe sobre a Criação da Ouvidora-Geral 
do Município e da outras Providências). Encerrada a primeira discussão o 
Vereador Clever Beil, 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° 023/2021 à 
votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Leitura e primeira discussão 
do Projeto de Lei nº 038/2021 de Autoria do Poder Executivo Municipal Súmula 
(Dispõe sobre o uso da Tele medicina no Município de Piên). 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° 038/2021 à votação, foi aprovado por unanimidade de votos. 
 
 
 



Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº 039/2021 de Autoria do Poder 
Executivo Municipal Súmula (Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar 
a concessão de direito real de uso, prevista na lei nº 1.249, de 25 de novembro 
de 2015, e altera o artigo 6º da lei nº lei nº 1.249, de 25 de novembro de 2015). 
Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº 040/2021 de Autoria do Poder 
Executivo Municipal Súmula (Cria o conselho Municipal de política cultural de 
Piên – cmpc e o fundo Municipal cultural de Piên). Em seguida, passou-se a 
palavra livre. Fez uso da palavra, o Vereador Almir Pedro Mielke agradeceu do 
Deputado Federal Felipe Francischini pela sinalização de envio de recursos ao 
Município e comentou sobre um incidente que ocorreu no Município (Incêndio), 
no qual no momento do acidente o Corpo de Bombeiros não estava no 
Município, e justifica o motivo da guarnição estar em outra ocorrência.  O 
Vereador Giomar da Rosa parabeniza o Corpo de bombeiros do Município. E 
destaca a importância da Viagem para Brasília/DF Juntamente com colegas 
Vereadores, Prefeito e Secretários em busca de recursos para o Município. O 
Vereador Manoel Valdir Taborda solicita que seja enviado um Ofício para o 
Executivo para esclarecimentos como esta a programação que trata da 
padronização das placas indicativas de nomes de ruas e localidades. A 
Vereadora Seandra parabeniza o Executivo pela celeridade em relação à 
Iluminação no terminal rodoviário. Parabeniza todos os Artistas pelo seu dia. O 
Presidente Eduardo Pires Ferreira destacou a importância em relação a 
Viagem para Brasília /DF, aonde estiveram em busca de recursos e soluções 
para as  necessidades do Município. Nada mais a ser tratado Sr. Presidente 
agradeceu pela presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima 
para o dia 31 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. 
 

 

 

 


