
ATA DA SESSÃO  ORDINÁRIA Nº. 008/2009, DO 1º PERIODO ORDINÁRIO 
DA 12º LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE PIEN, EM 14 DE 
ABRIL SOB A PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE RA MOS. 
 
Aos quatorze dias do mês de Abril de 2009, as dezoito horas no Auditório da Câmara 
Municipal do Poder Legislativo de Piên Estado do Paraná, realizou-se a oitava reunião 
ordinária Presentes; O Presidente Vereador Antonio Carlos de Ramos, o Vice-
Presidente Vereador Sr. Pedro mielke e os Srs. Vereadores: Edenilson Rogério John, 
Élio Irineu Taborda, Sonia Maria Shier, Leonides Ritzmann, Arlindo machado, Nivaldo 
Knopiek e Eduardo Pires Ferreira. Havendo quorum regimental de vereadores o Sr. 
Presidente declarou aberta a sessão com a seguinte ordem do dia; leitura da ata da 
sessão anterior que uma vez lida foi por todos aprovada. Leitura dos expedientes 
recebidos; comunicado do ministério da saúde informando a liberação de recursos 
financeiros no valor de 17.678,67(dezessete mil, seiscentos e setenta e oito reais e 
sessenta e sete centavos) em favor do município de Piên. Leitura do memorando 
065/2009 e 066/2009 da secretaria Municipal de Saúde referente as Indicações 
010/2009 e 013/2009 dos Vereadores Edenilson Rogério John e Leonides ritzmann; 
leitura e apresentação das Indicações 025/2009, autoria do Vereador Pedro Mielke,  para 
verificar a possibilidade de destinar recursos financeiros para a aquisição de 
equipamentos para a inseminação artificial de ovinos e caprinos dos associados; e 
026/2009 que o Executivo municipal verifique a possibilidade do aumento das diárias 
dos motoristas do Posto de Saúde. Leitura e reapresentação do projeto de Lei nº. 
016/2009, que Referenda convenio a ser firmado pelo Poder executivo com a Sociedade 
Integrada de Apoio Sócio Cultural – SIASC. Leitura e reapresentação do projeto de lei 
017/2009, que Cria Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC e da outras 
providencias. Em seguida os Projetos acima mencionados fora submetidos a votaçao os      
quais foram aprovados por unanimidade de votos. Leitura e reapresentação do projeto 
de lei nº.002/2009, autoria do Poder Legislativo, foi aprovado por unanimidade de 
votos. Leitura e apresentação do Projeto de Decreto do Legislativo nº. 003/2009, que 
Concede titulo de Cidadão Honorário do Município de Piên. Foi discutido, votado e 
deliberado pelo plenário por unanimidade de votos. Em seguida passou-se para a 
palavra livre. O Vereador Leonides Ritzmann agradeceu a colocação de cadeiras no 
posto de Saúde de Campina dos Crespins e elogiou o trabalho da secretaria de saúde 
Ângela Grosskopf . A Vereadora Sonia Shier destacou o trabalho dos voluntários Acyr 
e Ingrit e falou sobre problemas no atendimento de saúde. O Vereador Eduardo Pires 
Ferreira agradeceu atendimentos do setor rodoviário e questionou o aumento de 
funcionários na prefeitura . O Vereador Edenilson Rogério John falou que aguarda 
esclarecimento em relação aos agentes de saúde e também citou alguns casos de 
problemas  na saúde; questionou contratos da prefeitura com empresas de limpeza e 
conservação. O Vereador Nivaldo Knopiek também se manifestou sobre a saúde. Nada 
mais havendo a ser trata o Sr. Presidente agradeceu  a presença de todos e encerrou a 
sessão, marcando a próxima para o dia 22 de Abril quarta-feira as 18:00 horas. Eu Soeli 
Wendrechovski por determinação do 1º Secretario Edenilson Rogério John lavrei esta 
ata que após lida e aprovada será assinada por todos.                      


