
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 031/2021 DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO, 1º 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE PIÊN, EM 14 DE SETEMBRODE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. 
EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 
Aos quatorze dias do mês de setembro 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 trigésimaprimeira 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: Ofício n°505/2021 em resposta àIndicação de 
n°083/2021, Ofício n°504/2021 em resposta àIndicação de n°081/2021,Ofício 
n°503/2021 em resposta à Indicação de n°073/2021.Ofício n°491/2021 em 
resposta à Indicação de n°084/2021, Ofício n°502/2021 em resposta à 
Indicação de n°046/2021, Ofício n°498/2021 em resposta à Indicação de 
n°079/2021.Leitura discussão e votaçãodas Indicações de n°107/2021, 
n°108/2021 e n°109/2021 de autoria da Vereadora Seandra Cordeiro de 
Oliveira que após lidas e discutidas foram aprovadas por unanimidade de 
votos.Leitura discussão e votação das Indicações de n°110/2021, n°111/2021 
de autoria do Vereador Manoel Valdir Taborda que após lidas e discutidas 
foram aprovadas por unanimidade de votos.Leitura discussão e votação da 
Indicação de nº112/2021 de autoria do Vereador Dorivaldo Ritzmann, que após 
lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos.Leitura discussão e 
votação do Projeto de Resolução nº 004/2021 de Autoria do Poder Legislativo 
Municipal (Súmula: Altera o art. 10 do Regimento Interno da câmara 
municipal).Encerrada a discussão, o presidente submeteuo Projeto de 
Resolução n° 004/2021 à votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. 
Leitura e primeira discussão do Projeto de Lei nº 007/2021 de Autoria do Poder 
Legislativo Municipal (Súmula: "Denomina Nomenclatura de Estrada Rural no 
Município de Piên").Leitura e segunda discussão 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). 
Encerrada a segunda discussão foiSubmetido o Projeto de Lei n° 040/2021 à 
votação sendo aprovado por unanimidade de votos. Leitura e primeira 
discussão do Projeto de Lei nº 020/2021 de Autoria do Poder Executivo 
Municipal (Súmula: “ALTERA A LEI N° 1078, DE 09 DE DEZEMBRO DE 
2010").Leitura e apresentação dos Projetos de Autoria do Poder Executivo 
Municipal Nºs 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036 
e 037 de 2021.(Súmula:“Revisão do Plano Diretor do Município de Piên”).Em 
seguida, passou-se a palavra livre. Fez uso da palavra, o Vereador Almir Pedro 
Mielke que prestou condolências aos familiares do Sr. Leonides Cordeiro; 
comentou sobre a importância em readequação das lombadas que estão de 
forma irregular no Município e destacou os recursos enviados ao Município 



pelo Deputado Fernando Francischini; por fim comentou sobre questões 
ligadas à área da saúde do Município. O Vereador Giomar da Rosa destacou a 
importância da visita em Curitiba aos gabinetes dos Deputados Estaduais em 
busca de recursos para o Município, e solicitou o encaminhamento de um 
Ofício ao Secretario de Saúde para esclarecimentos de dúvidas.A Vereadora 
Seandra reiterou as condolências aos familiares do Sr. Leonides Cordeiro e 
comentou sobre alguns eventos que participou durante a semana;agradeceu 
ao setor rodoviário pelas demandas atendidas e pontuou sobre alguns 
problemas em relação à saúde do Município.  O Vereador Clever Beil 
parabenizou o Vereador Dorivaldo Ritzmann pela passagem de seu aniversário 
e agradeceu ao setor rodoviário pelas demandas atendidas. O Vereador 
Dorivaldo Ritzmann sugeriu que seja encaminhado um Ofício ao Poder 
Executivo para tratar assuntos referentes à Saúde. O Vereador Presidente 
Eduardo Pires Ferreira comentou sobre o projeto do Plano Diretor Municipal e 
mencionou que este deve ser renovado a cada dez anose destacoua 
importância da aprovação do projeto o qual irá trazer muitas melhorias ao 
Município; reiterou as condolências aos familiares do Sr. Leonides Cordeiro. 
Nada mais a ser tratado Sr. Presidente agradeceu pela presença de todos e 
encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 21 de setembro de 2021 às 
19 horas. Eu, Suyan Kauane Rocha, 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. 
 

 

 

 


