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PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 001/2022 
 

De 12 de setembro de 2022. 
 
 

 
Súmula: Altera o Artigo 169 da Lei 
Orgânica de Piên. 

 
 
Art. 1º O Artigo 169 da Lei Orgânica do Município de Piên, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

(N.R.) “Art. 169. No dia 1º de novembro, feriado municipal, será 
comemorada a data oficial de aniversário de emancipação política do 
Município de Piên. 
 

 
 

Art. 169 - Fica estabelecida a data de dia 1º de novembro como data 
oficial de aniversário de emancipação política do Município.  
 
Parágrafo único: A data referida no “caput” será comemorada no dia 27 
de novembro, que passa a ser feriado municipal. 

 
 
Art. 2° Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Piên - PR,12 de setembro de 2022. 
 
 

Vereadores: 
 
 
 

Seandra Cordeiro de Oliveira                                              Altevir Antônio Minickovski 
 
 
 
Giomar da Rosa                                                                        Manoel Valdir Taborda 
 
 
 
Dorivaldo Ritzmann                                                                                       Clever Beil 
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JUSTIFICATIVA 

 
 

São símbolos do Município de Piên o Hino, a Bandeira e o Brasão Municipal, 
tendo em vista serem representativos de sua cultura, sua história e de sua tradição. 

 
O município de Piên foi emancipado politicamente de Rio Negro em 01 de 

novembro de 1961. 
 
Atualmente, a emancipação política do município tem sido comemorada  no dia 

27 de novembro. Entretanto, o dia 27 de novembro é em homenagem à Padroeira da 
cidade Nossa Senhora das Graças, que é o feriado municipal destinado às 
celebrações religiosas 

 
Nesse sentido, tendo em vista que o dia 01 de novembro foi criado por lei 

estadual e assim considerada a data cívica no Município de Piên, é justa a data ser 
considerada em comemoração e memória da emancipação política e administrativa, 
necessitando, portanto, da presente emenda à lei orgânica. 

 
Importante esclarecer que os feriados do município permanecem sem 

alterações, pois já foram instituídos pela lei 637 de 30 de maio de 1996, e esta 
lei trata dos feriados que foram criados no âmbito do município, inclusive a lei já 
prevê o feriado no dia 01 de novembro como de emancipação política. 

 
Diante do exposto, tendo em vista a necessidade da devida correção do texto 

da lei orgânica, nós, vereadores que subscrevemos a presente proposição, 
esperamos a aprovação da respectiva Emenda à Lei Orgânica. 


