
                      
 
 
 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 011/2009, DO 1º PERÍODO ORDINÁRIO DA 
12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 05 DE MAIO 
SOBRE A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE RAMOS. 
 
Aos cinco dias do mês de Maio de 2009, às dezoito horas no auditório da Câmara 
Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do Paraná, realizou-se a décima 
primeira reunião ordinária, presentes o Presidente e Vereador Antonio Carlos de Ramos 
e os Srs. Vereadores; Edenilson Rogério John, Élio Taborda, Sonia Maria Shier, 
Leonides Ritzmann, Arlindo Machado, Nivaldo Knopiek e Eduardo Pires Ferreira. O 
Vice Presidente, Vereador Sr. Pedro Mielke, não pôde comparecer à sessão em razão de 
falecimento de membro de sua família. Havendo quorum regimental de Vereadores o 
Sr. Presidente declarou aberta a sessão com a seguinte ordem do dia: convidou  a 
Vereadora Larissa Martins de Agudos do Sul para fazer uso da tribuna a qual fez  um 
convite aos Srs. Vereadores para participarem do 1º Encontro Regional de Vereadores 
em Tijucas do Sul onde será feita uma breve explanação sobre problemas comuns da 
Região Metropolitana, com convidados abordando temas específicos como; transporte, 
telefonia, água e o lixo. Leitura da ata da sessão anterior, que uma vez lida e aprovada 
foi assinada por todos. Leitura dos expedientes recebidos, comunicado do Ministério  da 
Saúde informando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 16.478,67 
(dezesseis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos); 
Comunicado do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros 
no valor de R$ 5.383,20 (cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte centavos)   
em favor do Município de Piên. Leitura e reapresentação do Projeto de Lei 019/2009, 
que Institui Programa Intermunicipal de Análise e Diagnostico Psicossocial, após lido e 
discutido foi aprovado por unanimidade de votos. Leitura e apresentação do Projeto de 
Lei nº. 021/2009, que Institui o Programa Família Acolhedora de Crianças e 
Adolescentes e da outras providências. A Vereadora Sonia Shier disse que na realidade 
não funciona tão bem como no papel. A psicóloga Tatiana Andresa Katzer  explicou 
que o programa é uma medida de proteção que substitui o abrigo, favorecendo a 
convivência familiar e a sociedade; falou também da participação do Conselho Tutelar e 
que as famílias acolhedoras recebem uma ajuda de um salário mínimo para as despesas 
com as crianças acolhidas; comentou que é um Projeto que já vem dando certo desde 
2007 e que Piên é referência no Estado. Por último esclareceu dúvidas dos Srs. 
Vereadores. Leonides Ritzmann destacou que é um bom Projeto. O Presidente Antonio 
Carlos de Ramos comentou que conhece famílias que já participaram do programa. Em 
seguida passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra a vereadora Sonia Shier, e 
falou que verificou que o numero de crianças do Município de Piên atendidas na APAE 
de São Bento do Sul é menor do que vem sendo informado pelo Executivo. O 
Presidente Antonio Carlos de Ramos falou que no Projeto do Convenio da APAE deste 
ano, o número esta correto. O Vereador Edenilson Rogério John solicitou que no 
informativo Municipal sejam divulgados os valores dos contratos da Prefeitura. 
Também reclamou da falta de respostas do Executivo às suas reivindicações e pediu 
informações sobre o contrato com uma empresa de limpeza. O Chefe de Serviços 
Urbanos, o Sr. Dirceu João Stoeckly, respondeu alguns questionamentos do Vereador 
Edenilson Rogério John a esse respeito. Nada mais havendo a ser tratado o Sr. 



Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão marcando a próxima para 
o dia 12 de Maio de 2009, às 18:00 horas. Eu Soeli Wendrechovski  por determinação 
do 1º Secretario Vereador Edenilson Rogério John lavrei  esta  ata que apos lida e 
aprovada será assinada por todos.         


