
  
 
 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 010/2009, DO 1º PERIODO ORDINÁRIO 
DA 12º LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE PIEN, EM 28 DE 
ABRIL SOB A PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE RA MOS.  
 
Aos vinte e oito 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 décima reunião 
ordinária, presentes o Presidente e 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, 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 R$ 1.392,00( um mil trezentos e noventa e dois reais) em favor 
do Município de Piên. Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº. 019/2009, que 
Institui Programa Intermunicipal de Análise e Diagnóstico Psicossocial; fez uso da 
palavra o Secretário de Finanças, Silvio Grosskopf, explicou que se trata de um 
convênio entre as cidades da Comarca para contratar profissionais para atendimento aos 
munícipes no Fórum, além de um carro para cobertura nos Municípios. Leitura e 
reapresentação do Projeto de Lei nº. 018/2009, que abre crédito adicional suplementar 
no Orçamento Geral do Município, na quantia R$ 1.200.000,00; os Vereadores 
Edenilson Rogério John e Leonides Ritzmann comentaram da retroescavadeira na 
mensagem, mas que isso não altera o Projeto; o Vereador Leonides ainda 
complementou do seu anseio de que a aquisição seja feita o quanto antes pela 
necessidade das máquinas; após lido e discutido foi  aprovado por unanimidade de 
votos. Leitura e reapresentação do Projeto de Lei nº. 003/2009, origem do Poder 
Legislativo, autoria do Vereador Pedro Mielke. Novamente o edil comentou da 
contribuição que Reinaldo deu ao Município de Piên como comerciante, delegado e 
Vereador; o Projeto foi aprovado por unanimidade de votos.  Em seguida passou-se para 
a palavra livre. Fez uso da palavra o Vereador Edenilson Rogério John solicitando o 
envio de oficio ao Prefeito pedindo reparação da iluminação no Estádio dos Patamares; 
para possibilitar jogos a noite; pediu ainda para que seja direcionado  oficio ao Setor de 
Saúde para que voltem a ser trazidos médicos especialistas para atendimento no centro 
de saúde. O Vereador Eduardo Pires Ferreira pediu a atenção da Prefeitura quanto a 
iluminação aos eventos públicos, pois na festa em Poço Frio dos Moreiras foi feito o 
serviço mas acabou não funcionando. O Presidente Antonio Carlos de Ramos, reforçou 
o convite aos Vereadores e a comunidade para a reunião de quinta-feira que tratara da 
implantação da Apae; também falou sobre a vinda do Governador Requião para entregar 
os quatro ônibus ao Município de Piên que é de estrema importância para a Educação e 
bem estar dos alunos. Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente agradeceu pela 
presença de todos e encerrou a sessão marcando a próxima para o dia 05 de Maio de 
2009 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.               
  
 


