
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 032/2021 DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO, 1º 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE PIÊN, EM 21 DE SETEMBRODE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. 
EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 
 
 
Aos vinte e um 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 trigésima segunda 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: Sem correspondências relacionadas. Leitura 
discussão e votação da Indicação de nº114/2021 de autoria do Vereador 
Giomar da Rosa, que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade de 
votos. Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº 008/2021 de Autoria do 
Poder Legislativo Municipal.  (Súmula: "Denomina Nomenclatura de Estrada 
Municipal no Município de Piên). Leitura segunda discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 007/2021 de Autoria do Poder Legislativo Municipal (Súmula: 
"Denomina Nomenclatura de Estrada Rural no Município de Piên"). Encerrada 
a segunda discussão, o Presidente submeteu o Projeto de Lei n° 007/2021 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"). Encerrada a segunda discussão o Presidente submeteu o Projeto de 
Lei n° 020/2021 à votação sendo aprovado por unanimidade de votos. Em 
seguida, passou-se a palavra livre. Fez uso da palavra, o Vereador Almir Pedro 
Mielke que destacou a reunião realizada em Curitiba com o Governador do 
Estado do Paraná, juntamente com os demais colegas Vereadores, Prefeito 
Municipal e Secretários, em que foram sinalizados diversos recursos para o 
Município de Piên.  O Vereador Clever Beil, também destacou a importância 
dos valores sinalizados ao Município, os quais irão trazer diversas melhorias. O 
Vereador Giomar da Rosa convidou o Secretário de Saúde do Município para 
fazer esclarecimentos referente aos assuntos abordados na sessão anterior e 
encerrada a explanação pelo Secretário, o Vereador agradeceu pela sua 
presença. O Vereador Manoel Valdir Taborda agradeceu ao Prefeito Municipal 
pelo convite em que puderam participar da reunião juntamente com o 
Governador do Estado do Paraná e demais autoridades, e nesta reunião, foram 
sinalizados diversos recursos para o Município assim os quais irão beneficiar e 
potencializar diversas áreas do Município. O Vereador Joelcio Buba agradeceu 
a explanação feita pelo Secretário de Saúde, também agradeceu pelo convite 
do Prefeito Municipal que possibilitou a reunião juntamente com o Governador 
do Estado do Paraná e demais autoridades; Destacou que os recursos 



sinalizados pelo Governo do Estado vão trazer benefícios e que assim o 
Município irá se desenvolver cada vez mais. A Vereadora Seandra agradeceu 
pela presença e a explanação dos Secretários de Administração e Finanças e 
Secretário de Saúde; Reiterou a relevância da reunião com o Governador do 
Estado e demais autoridades, destacando a importância dos recursos enviados 
ao Município.  O Vereador Presidente Eduardo Pires Ferreira destacou o mérito 
de todos tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo em relação ao 
trabalho que vem sendo desenvolvido. Agradeceu ao Governador do Estado do 
Paraná – Carlos Roberto Massa Junior (Ratinho Junior) e também aos 
Deputados Francisco Bührer, Deputado. Ademar Traiano e demais Deputados, 
pelos recursos que foram sinalizados ao Município qual irão beneficiar toda a 
população. Por fim, convidou a todos para participarem da IV Conferência 
Municipal de Educação e também convidou a todos para a próxima audiência 
Pública da Administração que será realizada no dia 28 de setembro de 2021.  
Nada mais a ser tratado Sr. Presidente agradeceu pela presença de todos e 
encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 28 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. 
 

 

 

 


