
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 009/2009, DO 1º PERIODO ORDINÁRIO 
DA 12º LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE PIEN, EM 22 DE 
ABRIL SOB A PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE RA MOS.  
 
Aos vinte e dois dias do mês de Abril de 2009, às dezoito horas no Auditório da Câmara 
Municipal do Poder Legislativo de Piên Estado do Paraná, realizou-se a nona reunião 
ordinária, presentes: o Presidente Vereador Sr. 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, também foi lida a ata da Sessão Solene realizada na terça-feira na qual 
o Legislativo entregou o Titulo de Cidadão honorário ao casal Acyr e Ingrid Horst            
que uma vez lidas foi por todos aprovadas. Leitura dos expedientes recebidos; 
comunicado do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros no 
valor de R$ 21.714,86 (vinte e um mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e seis 
centavos) em favor do Município de Piên. Leitura e apresentação da Indicação nº 
027/2009, autoria do Vereador Pedro Mielke, solicitando ao Executivo Municipal que 
seja incluído o Município de Piên na Área Metropolitana de Curitiba; entre os 
benefícios, segundo o Vereador o beneficio está no baixo custo do transporte e a 
inclusão no Projeto das casas populares. O Vereador Leonides Ritzmann comentou que 
o ato depende do Governador.  Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº. 018/2009, 
que abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, na quantia 
de R$ 1.200.000,00, para aquisição de motoniveladora, rolo compactador e duas 
caçambas; o Vereador Edenilson Rogério John observou no texto ausência da 
retroescavadeira e questionou se esta é mesmo necessária, já que existe uma Emenda do 
Deputado Gustavo Fruet para a aquisição de uma; o Vereador Leonides Ritzmann disse 
que mais uma seria bem vinda. Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº. 003/2009, 
Origem do Pode Legislativo, de autoria do Vereador Pedro Mielke, que  denomina Rua 
Reinaldo de Oliveira Mendes via pública denominada de Rua Projetada M; disse que o 
homenageado foi comerciante, Delegado e Vereador no Município; o Vereador Eduardo 
Pires Ferreira comentou que a homenagem é justa por Reinaldo ter feito muito pelo bem 
comum. O Presidente Antonio Carlos de Ramos sugeriu anexar o desenho da Rua no 
Projeto. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº. 002/2009, de autoria da Comissão 
de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, que Aprova as Contas do Poder 
Executivo do Município de Piên, referentes ao exercício financeiro de 2002. Após lido e 
discutido foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida passou-se para a palavra 
livre. Fez uso da palavra a Vereadora Sonia Shier comentou que a população vem 
cobrando e fazendo criticas em relação a cargos comissionados da Prefeitura. O 
Vereador Edenilson Rogério John disse que a cada Informativo Municipal  aparecem 
novas nomeações e alterações de salários para o teto máximo. O Vereador Pedro Mieke 
disse que se for feito um comparativo, o gasto com os cargos está menor que antes. O 
Vereador Leonides solicitou o envio de Oficio cobrando o reajuste de diárias dos 
servidores públicos, e o Vereador Eduardo Pires Ferreira comentou que é preciso ficar 
atento quanto aos cargos comissionados na Prefeitura. Nada mais havendo a ser tratado 
o Sr. Presidente encerrou a sessão marcando a próxima para o dia 28 de Abril às 18:00 
horas. Eu Soeli Wendrechovski por determinação do 1º Secretário Vereador Edenilson 
Rogério John lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por todos.                                  


