
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 020/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO, 
1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 15º DE JUNHO DE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA 
DO SR. EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 
Aos quinze dias do mês de junho 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 vigésima 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 da mensagem nº 
19/2021, relativos aos Projetos de Lei n°010/2021 e n°13/2021. Leitura do 
Ofício n°377/2021 com resposta a indicação n°050/2021. Leitura do Ofício 
n°212/2021 com resposta ao Ofício do Poder Legislativo n°054/2021. Leitura 
do Ofício n°212/2021 com resposta ao Ofício do Poder Legislativo n°054/2021. 
Leitura do Ofício n°040/2021 referente indicação n°052/2021. Leitura, 
discussão e votação das Indicações nº 071/2021, nº 072/2021 e nº 073/2021 
de autoria do Vereador Dorivaldo Ritzmann, que após lidas e discutidas foram 
aprovadas por unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação da 
Indicação nº 074/2021, de autoria do Vereador Almir Pedro Mielke, que após 
lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura, discussão e 
votação da Indicação nº 075/2021, 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 006/2021 de Autoria do Poder legislativo 
Municipal. (Súmula: "Dispõe sobre a padronização das cores de imóveis 
públicos pertencentes e/ou mantidos pela Prefeitura e Secretarias do Município 
de PiênPR, uniformes escolares, materiais escolares da rede municipal e dá 
outras providências"). Leitura e primeira discussão do Projeto de Lei nº 
015/2021 de Autoria do Poder Executivo Municipal (Súmula: Autoriza a 
Permuta de Imóveis). Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº 016/2021 de 
Autoria do Poder Executivo Municipal (Súmula: Altera as atribuições do cargo 
de técnico em vigilância sanitária previstas no anexo ix da lei n° 1078, de 09 de 
dezembro de 2010). Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº 017/2021 de 
Autoria do Poder Executivo Municipal (Súmula: Altera a lei nº 1.405, de 09 de 
junho de 2021). Em seguida, passou-se a palavra livre. Fez uso da palavra o 
Vereador Dorivaldo Ritzmann, faz um agradecimento ao Deputado Federal 
Aroldo Martins pelos recursos enviados ao Município. O Vereador Joelcio 
Buba, agradece ao Poder Executivo pela agilidade nos processos e projetos 
que estão em andamento e também faz um agradecimento ao Deputado 
Estadual Ademar Traiano, pelos recursos enviados ao Município destinado 
para pavimentação. A Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira,  comenta 
referente matéria exposta no Jornal O Regional sobre o índice de transparência 
em relação ao nível de transparência sobre a vacinação no Município.  
 



O Vereador Altevir Antonio Minikovski, agradeceu ao Poder  Executivo pelo 
atendimento de forma célere perante as demandas apresentadas. O Vereador 
Almir Pedro Mielke, comenta sobre a forma que esta sendo realizada 
distribuição das doses da vacina para Covid-19 entre os Municípios da Região. 
Agradece ao Poder Poder Executivo qual vem atendendo as demandas 
Município de forma ágil. O Vereador Clever Beil, faz um agradecimento ao 
setor Rodoviário pelo atendimento as solicitações realizadas. O Vereador 
Giomar da Rosa, agradece ao Secretário de Saúde pela transparência nos 
trabalhos realizados frente à Secretária de Saúde. O Sr. Presidente, faz um 
breve comentário referente ao Projeto de Lei nº 015/2021 de Autoria do Poder 
Executivo Municipal (Súmula: Autoriza a Permuta de Imóveis), qual será dado 
prosseguimento da forma mais célere possível. Nada mais havendo a ser 
tratado, o Sr. Presidente agradeceu pela presença de todos e encerrou a 
sessão, marcando a próxima para o dia 21 de junho 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. 
 

 

 

 


