
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 034/2021 DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO, 1º 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PIÊN, EM 05 DE OUTUBRO DE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. EDUARDO 
PIRES FERREIRA. 
 
 
Aos cinco dias do mês de outubro do ano de 2021, às 16h00 min. (dezesseis horas), 
no plenário da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do Paraná, 
realizou-se a trigésima quarta 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 Vereador Almir Pedro 
Mielke 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°518/2021 em resposta à Indicação n°086/2021. Leitura, discussão e votação da 
Indicação de nº 117/2021, de autoria do Vereador Giomar da Rosa, que após lida e 
discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação das 
Indicações de nº119/2021, nº120/2021 e nº121/2021 de autoria do Vereador Almir 
Pedro Mielke, que após lidas e discutidas foram aprovadas por unanimidade de 
votos. Leitura, discussão e votação da Indicação de nº122/2021, de autoria do 
Vereador Altevir Antonio Minikov,ski, que após lida e discutida foi aprovada por 
unanimidade de votos. Leitura e segunda discussão do Projeto de Lei nº 008/2021 
de Autoria do Poder Legislativo Municipal.  (Súmula: "Denomina Nomenclatura de 
Estrada Municipal no Município de Piên). Encerrada a segunda discussão, o 
Presidente submeteu o Projeto de Lei n°008/2021 à votação, sendo aprovado por 
unanimidade de votos. Leitura e primeira discussão do Projeto de Lei nº 041/2021 
de Autoria do Poder Executivo Municipal. (Súmula: Altera a lei nº 1070, de 09 de 
setembro de 2010). Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº 042/2021 de Autoria 
do Poder Executivo Municipal (Súmula: Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município 
de Piên, para o período de 2022 a 2025 e dá outras providências). Leitura e 
apresentação do Projeto de Lei nº 043/2021 de Autoria do Poder Executivo 
Municipal. (Súmula: dispõe sobre as diretrizes Orçamentárias para o Exercício 
Financeiro de 2022). Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº 044/2021 de Autoria 
do Poder Executivo Municipal. (Súmula: Estima a receita e fixa a despesa do 
Município de Piên e do Instituto de Previdência Social dos servidores públicos para 
o exercício de 2022). Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº 045/2021 de Autoria 
do Poder Executivo Municipal. (Súmula: Altera a lei nº 1.246, de 05 de Novembro de 
2015). Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº 046/2021 de Autoria do Poder 
Executivo Municipal. (Súmula: Institui o Natal Luz). Em seguida, passou-se a palavra 
livre. Fez uso da palavra, o Vereador Altevir Antônio Minikovski, o qual fez uma 
solicitação ao Poder Executivo para que verifique a questão da iluminação pública 
em algumas comunidades que estão demandando de manutenção. O Vereador 
Giomar da Rosa agradeceu a todos os colegas Vereadores pelo apoio que recebeu 
na Indicação nº117/2021 destacando a importância da proposição e o quanto irá 
beneficiar a população. Também comentou sobre a possibilidade de alterar o horário 
de início da sessão ordinária legislativa que atualmente é às 19h00mim para às 
17h00mim destacando que o público em geral irá participar de forma mais assídua. 



A Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira destacou que todas as Indicações 
propostas em plenário foram aprovadas por unanimidade e falou sobre a importância 
de todos legislarem unidos em prol do município; por fim, desejou os parabéns aos 
agentes comunitários de saúde pela passagem do seu dia. O Vereador Almir Pedro 
Mielke reiterou os cumprimentos aos agentes comunitários de saúde pela passagem 
do seu dia e também destacou a importância do trabalho dos Vereadores junto ao 
Poder Executivo. O Vereador Manoel Valdir Taborda comentou sobre a importância 
do trabalho dos Vereadores para beneficiar toda a população pienense. O Vereador 
Clever Beil, agradeceu ao setor rodoviário pelas demandas atendidas.  O Vereador 
Joelcio Buba comentou sobre a nova gestão do hospital destacando que irá 
beneficiar a área da saúde em geral. O Vereador Presidente, Eduardo Pires Ferreira, 
informou que a sessão legislativa ocorreu em horário antecipado devido à 
coincidência de horário do convite a todos os Vereadores para participarem de uma 
reunião no Hospital Santa Casa de Misericórdia e posteriormente participarem de um 
evento com AMSULEP (Associação dos Municípios da Região Suleste do Paraná). 
Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu pela presença de todos e 
encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 19 de outubro 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. 
 

 

 

 


