ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 014/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO,
1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 04 DE MAIO DE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA DO
SR. EDUARDO PIRES FERREIRA.

Aos quatro dias do mês de maio 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 décima quarta Sessão Ordinária do período, estando
presentes o Vereador Presidente Eduardo Pires Ferreira e os Srs. Vereadores:
Manoel Valdir Taborda, Joelcio Buba, Dorivaldo Ritzmann, Almir Pedro Mielke,
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 advogado Mauricio da Cruz 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: Leitura do ofício 177/2021
com resposta as Indicações n°30/2021 e n°30/2021. Leitura do ofício 178/2021
com resposta à Indicação n°40/2021. Leitura do ofício 180/2021 com resposta
ao ofício n°041/2021. Leitura do ofício 185/2021 com resposta à Indicação n°
24/2021. Leitura do ofício 188/2021 com resposta ao ofício n° 42/2021. Leitura
do ofício 189/2021 com resposta a ofício n° 43/2021. Leitura do ofício 178/2021
com resposta aos ofícios n° 16/2021 e n° 33/2021. Leitura, discussão e votação
da Indicação nº 048/2021de autoria dos Vereadores Giomar da Rosa, Almir
Pedro Mielke e Manoel Valdir Taborda, que após lida e discutida foi aprovada
por unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação da Indicação nº
049/2021, de autoria do Vereador Almir Pedro Mielke, que após lida e discutida
foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação das
Indicações nº 050/2021 e nº 051/2021, de autoria do Vereador Dorivaldo
Ritzmann, que após lidas e discutidas foram aprovadas por unanimidade de
votos. Leitura discussão e votação do requerimento n° 006/2021 de autoria da
vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira, (Súmula: Requerimento a realização
de um ato de manifestação de congratulações em sessão ordinária, para
homenagem aos 25 (vinte e cinco) anos do Jornal O REGIONAL, na sessão
ordinária do dia 11 de maio de 2021, no Plenário deste Poder Legislativo. Que
após lido e discutido foi aprovado por unanimidade de votos. Leitura e primeira
discussão do Projeto de Lei nº 004/2021 de autoria do Poder Legislativo
Municipal. Súmula (Institui no âmbito do Município e Piên, o projeto sobre a
Padronização das Placas Indicativas de Nomes de Ruas e Logradouros
Públicos e dá outras providências). Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº
011/2021 de autoria do Poder Executivo Municipal (Súmula: Altera a Lei 1.078,
de 09 de dezembro de 2010). Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº
012/2021 de autoria do Poder Executivo Municipal (Súmula: Autoriza o Poder
Executivo efetuar a doação de imóvel urbano a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Piên – APAE- Piên, destinada à construção da Escola
Padre Ramiro). Na sequência, o Sr. Presidente Eduardo Pires Ferreira solicita
ao servidor advogado Mauricio da Cruz, que em nome dos Vereadores e dos
Servidores da Câmara Municipal de Piên a leitura de uma homenagem ao Sr.
Arlindo Machado pelo seu falecimento, qual foi Vereador por quatro mandatos

e também nos anos de 2011 e 2012 foi Presidente da Casa. Em seguida,
passou-se a palavra livre. Fez uso da palavra. O Vereador Joelcio Buba
comenta que na data de 03/05/2021, esteve em uma visita juntamente com o
Prefeito Municipal e Chefe de gabinete ao Deputado Estadual Ademar Traiano
e ao Deputado Federal Luizão, solicitando recursos para o município tanto para
pavimentação setor rodoviário e secretaria de Saúde. O Vereador Altevir
Antônio Minikovski, comenta que esteve em uma reunião com o Deputado
Estadual Hussein Bakri, em busca de recursos municipais que serão investidos
em uma quadra sintética no bairro de Avencal e destaca que no próximo dia
10/05/2021, estará em reunião como Deputado Federal Toninho Wandscheer
em busca de uma Ambulância destinada às pessoas com dificuldade de
locomoção. O Vereador Manoel Valdir Taborda parabeniza os Vereadores
juntamente com o Prefeito que estão em busca de recursos para o Município.
Destaca o comprometimento do Poder Executivo referente às Indicações quais
sempre estão sendo respondidas formalmente e reitera às condolências a
família do Sr. Arlindo Machado. A Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira
reitera as condolências a família do Sr. Arlindo Machado, agradece ao Poder
Executivo pela conclusão da obra de pavimentação na rua Subida das Moças
no bairro de Trigolândia. Solicita o envio de ofício para verificação da
iluminação pública na rua Natal. Solicita também que seja anexado se possível
junto ao site da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal o link para a
população ter acesso facilitado às informações de como realizar a confecção
carteirinha do autista. Por fim, agradece pela aprovação do Requerimento n°
006/2021. O Vereador Giomar da Rosa reitera as condolências a família do Sr.
Arlindo Machado e em nome da comunidade de Trigolândia agradece a
finalização da pavimentação na Rua Subida das Moças. Também comenta
sobre uma reunião juntamente com a comissão do Clube Viracopus para uma
parceria futura em relação a realização de Equoterapia, parabeniza todos os
Profissionais da APAE que fazem um atendimento especial aos alunos. Por
fim, comenta que esteve juntamente com o Vereador Almir no Gabinete do
Deputado Estadual Subtenente Everton solicitando recursos. O Vereador Almir
Pedro Mielke comenta que em conversa com Deputado Estadual Subtenente
Everton o mesmo comenta a importância em fundar o Conselho Municipal de
Deficiência em Nosso Município e destaca a importância da vacinação contra o
COVID-19 aos professores, parabeniza o Jornal o Regional pelas 25 anos mais
destaca a importância do posto do DETRAN no Município para economia da
população. Por fim, reitera as condolências à família do Sr. Arlindo Machado. O
Vereador Dorivaldo Ritzmann reitera as condolências à família do Sr. Arlindo
Machado; comenta sobre a falta de sinalização de placas de trânsito no
Município, comenta sobre a alteração do nome das ruas com denominações
semelhantes, tanto para o Centro de Piên e Trigolândia. Agradece ao Deputado
Aroldo Martins qual enviará uma emenda parlamentar para pavimentação rural.
O Vereador Clever Beil reitera as condolências à família do Sr. Arlindo
Machado. O Sr. Presidente reitera as condolências à família do Sr. Arlindo
Machado. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu pela
presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 11 de
maio de 2021 às 19 horas. Eu, Suyan Kauane Rocha, Servidora no cargo de
Assessora Parlamentar, por determinação do 1º Secretário, lavrei esta ata que,
após lida e aprovada, será assinada por todos.

