
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 030/2021 DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO, 1º 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE PIÊN, EM 31 DE AGOSTO DE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. 
EDUARDO PIRES FERREIRA. 
 
Aos trinta e um dias do mês de agosto 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 trigésima 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 servidor Chefe de Gabinete Welington Charlles 
Kobsczinski para a leitura dos trabalhos da sessão 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: sem 
correspondências relacionadas. Leitura discussão e votação da Indicação de 
n°104/2021 de autoria dos Vereadores Almir Pedro Mielke e Dorivaldo 
Ritzmann que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos. 
Leitura discussão e votação das Indicações de n°105/2021 e n°106/2021 de 
autoria do Vereador Almir Pedro Mielke que após lidas e discutidas foram 
aprovadas por unanimidade de votos. Leitura e apresentação do Projeto de 
Resolução nº 004/2021 de Autoria do Poder Legislativo Municipal (Súmula: 
Altera o art. 10 do Regimento Interno da câmara municipal). Leitura e 
apresentação do Projeto de Lei nº 007/2021 de Autoria do Poder Legislativo 
Municipal (Súmula: "Denomina Nomenclatura de Estrada Rural no Município de 
Piên"). Leitura e primeira discussão do Projeto de Lei nº 039/2021 de Autoria 
do Poder Executivo Municipal Súmula (Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
prorrogar a concessão de direito real de uso, prevista na lei nº 1.249, de 25 de 
novembro de 2015, e altera o artigo 6º da lei nº lei nº 1.249, de 25 de novembro 
de 2015). Encerrada a primeira discussão a Vereadora Seandra Cordeiro de 
Oliveira, 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° 039/2021 à votação, foi 
aprovado por unanimidade de votos. Leitura e primeira discussão do Projeto de 
Lei nº 040/2021 de Autoria do Poder Executivo Municipal. (Súmula: Cria o 
conselho Municipal de política cultural de Piên – CMPC e o Fundo Municipal 
Cultural de Piên). Em seguida, passou-se a palavra livre. Fez uso da palavra, o 
Vereador Almir Pedro Mielke agradeceu aos colegas Vereadores pelo apoio 
nas Indicações. O Vereador Altevir Antônio Minicovski agradeceu ao Poder 
Executivo pela celeridade dos atendimentos em algumas demandas e também 
ao Deputado Hussein Bakri pelos recursos destinados ao Município e, por fim, 
parabenizou o Vereador Dorivaldo Ritzmann pela passagem de seu 
aniversário. A Vereadora Seandra parabenizou o Vereador Altevir Antônio 
Minicovski pelo recurso recebido pelo município através Deputado Hussein 
Bakri, o qual será destinado para melhoria no bairro de Avencal; comentou 
sobre uma reunião na qual estava presente o assessor da Deputada Federal 
Leandre informando um repasse para o Município destinado à Secretaria 



Saúde, e parabenizou o Vereador Dorivaldo Ritzmann pela passagem de seu 
aniversário. O Vereador Giomar da Rosa agradeceu a equipe da Subprefeitura 
pelo atendimento que vem sendo realizado em prol da população, e também 
destaca a importância da reunião juntamente com a equipe da Prefeitura para 
esclarecer dúvidas referentes à revisão do Plano Diretor. O Vereador Joelcio 
Buba parabenizou o Vereador Dorivaldo Ritzmann pela passagem de seu 
aniversário e comentou que em conversa com o setor rodoviário que as 
demandas das estradas rurais estão sendo realizados da forma mais célere 
possível. O Vereador Clever Beil parabenizou o Vereador Dorivaldo Ritzmann 
pela passagem de seu aniversário e agradeceu ao setor rodoviário pelas 
demandas atendidas. O Vereador Dorivaldo Ritzmann fez um agradecimento 
ao Deputado Aroldo Martins pela demanda enviada ao Município e parabeniza 
todos os colegas vereadores pelos trabalhos desenvolvidos. O Vereador 
Manoel Valdir Taborda agradeceu ao Poder Executivo Municipal pelas 
demandas que estão sendo atendidas; parabenizou também todos os 
secretários Municipais. O Vereador Presidente Eduardo Pires Ferreira 
agradeceu ao setor rodoviário por uma obra que vem sendo realizada que liga 
a comunidade de Quicé ao Poço Frio dos Moreira a qual irá beneficiar todos os 
moradores das comunidades. Por fim, comenta sobre a reunião da qual  
participou juntamente com a Secretaria de Cultura Esporte e Lazer e com o 
Prefeito Municipal sobre o Turismo, destacando a importância do tema para o 
Município. Nada mais a ser tratado Sr. Presidente agradeceu pela presença de 
todos e encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 14 de setembro de 
2021 às 19 horas. Eu, Suyan Kauane Rocha da Cruz, 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. 
 

 

 

 


