
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 021/2021 DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO, 
1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 22º DE JUNHODE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA 
DO SR. EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 
Aos vinte e dois diasdo mês de junhodo 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 primeira Sessão Ordinária do período, 
estando presentes o Vereador Presidente Eduardo Pires Ferreira e os Srs. 
Vereadores: Manoel Valdir Taborda, Joelcio Buba, DorivaldoRitzmann, Almir 
Pedro Mielke, Altevir Antônio Minikovski, CleverBeil, 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 nº 383/2021, com resposta ao requerimento nº001/2021.Leitura do 
Ofício n°399/2021 com resposta a indicação n°054/2021. Leitura, discussão e 
votação da Indicaçãonº 076/2021,de autoria Vereadores Giomar da Rosa e 
Manoel Valdir Taborda, que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade 
de votos.Leitura, discussão e votação das Indicações nº 077/2021 e nº 
078/2021,de autoria da Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira, que após 
lidas e discutidas foram  aprovadas por unanimidade de votos.Leitura e 
primeira discussão do Projeto de Lei nº 006/2021. 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 Piên-PR, uniformes escolares, materiais escolares da rede municipal e dá 
outras providências").Leitura e segunda discussão do Projeto de Lei nº 
015/2021 de Autoria do Poder Executivo Municipal (Súmula: Autoriza a 
Permuta de Imóveis).Submetido o Projeto de Lei n° 015/2021 á votação, foi 
aprovado por unanimidade de votos.Leitura e apresentação da Emenda 
Modificativa ao Projeto de Lei nº 016/2021 de Autoria do Poder Executivo 
Municipal (Súmula: “Acresce atribuições ao cargo de técnico em vigilância 
sanitária previstas no anexo ix da lei n° 1078, de 09 de dezembro de 
2010”).Leitura e primeira discussão 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 primeira discussão 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).Encerrada a primeira discussão o Vereador Clever Beil, pede dispensa 
da segunda discussão. Em seguida, o Presidente submeteu o pedido de 
dispensa à votação pelo Plenário, que foi aprovado por unanimidade de votos. 
Submetido o Projeto de Lei n° 017/2021 à votação, foi aprovado por 
unanimidade de votos.Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº 018/2021 de 
Autoria do Poder Executivo Municipal (Súmula: Denomina Centro de Apoio ao 
Agricultor Domingos Wendrechovski o bem público que especifica). 
 
 
 



 
Em seguida, passou-se a palavra livre.Fez uso da palavra aVereadora Seandra 
Cordeiro de Oliveira,a qual comenta sua posição favorável sobre a indicação 
qual traz a solicitação da suspensão do recesso Legislativo do mês de julho de 
2021. O Vereador Almir Pedro Mielke, também comenta sua posição favorável 
a suspensão do recesso Legislativo. Agradece ao Poder Executivo pela 
resposta a indicação nº 54/2021, e também em relação à resposta ao Ofício 
sobre a Utilização do Espaço da área industrial do Município.O Vereador 
Giomar da Rosa parabeniza o Vereador Manoel Valdir Taborda pela indicação 
nº 076/2021, e comenta em relação ao recesso Legislativo qual a mesa diretora 
irá se reunir para decisão. O Vereador Altevir Antônio Minikovski, parabeniza O 
Vereador Almir Pedro Mielke pela passagem de seu aniversário, parabeniza os 
vereadores Giomar da Rosa e Manoel Valdir Taborda pela indicação de nº 
076/2021.O Vereador Joelcio Buba, também parabeniza os vereadores Giomar 
da Rosa e Manoel Valdir Taborda pela indicação de nº 076/2021 e deixa um 
agradecimento ao setor rodoviário pelos atendimentos prestados. O Vereador 
Manoel Valdir Taborda, agradece a todos os cumprimentos pela sua indicação. 
O Vereador Dorivaldo Ritzmann, parabeniza O Vereador Almir Pedro Mielke 
pela passagem de se aniversário, e também os vereadores Giomar da Rosa e 
Manoel Valdir Taborda pela indicação. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. 
Presidente agradeceu pela presença de todos e encerrou a sessão, marcando 
a próxima para o dia 29 de junho de 2021 às 19 horas. Eu, SuyanKauane 
Rocha, Servidora no cargo de Assessora Parlamentar, por determinação do 1º 
Secretário, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. 
 

 

 

 


