
                      
 
 
 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 012/2009, DO 1º PERIODO ORDINÁRIO 
DA 12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 12 DE 
MAIO SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE RAM OS.  
 
 
Aos doze 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 
segunda reunião ordinária, presentes o Vereador Presidente Sr. Antonio Carlos de 
Ramos, o Vereador Vice-Presidente Sr. Pedro Mielke e o 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 e aprovada foi assinada por todos. 
Leitura dos expedientes recebidos, comunicado do Ministério da Educação informando 
a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 6.503,20 (seis mil, quinhentos e três 
reais e vinte centavos) em favor do Município de Piên. Leitura e reapresentação do 
Projeto de Lei nº. 021/2009, que institui o Programa Família Acolhedora de Crianças e 
Adolescentes e dá outras providências. O Vereador Leonides Ritzmann se manifestou 
favorável e considerou justa a ajuda de custo às famílias acolhedoras. Após deliberação 
o Projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Leitura e apresentação do Projeto de 
Lei nº. 022/2009, que institui a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC e 
dá outras providências.  O vereador Leonides Ritzmann pediu explicações do porque da 
troca do Projeto. O Presidente Antonio Carlos de Ramos lembrou que já havia passado 
pela Casa de Leis Projeto sobre o mesmo assunto, inclusive já publicado, mas que teve 
que ser reformulado para atender a um padrão de todo Estado; falou também que os 
envolvidos são voluntários. O Vereador Leonides Ritzmann pediu dispensa da 2º 
discussão na qual todos foram favoráveis, em seguida o Sr. Presidente suspendeu a 
sessão por cinco minutos para as Comissões darem os pareceres.  Reiniciando a sessão 
com o parecer favorável, o Projeto foi submetido à votação e foi aprovado por 
unanimidade de votos. Em seguida passou-se para a palavra livre. O Vereador 
Edenilson Rogério John pediu às representantes da Secretaria da Ação Social para 
manterem o Legislativo informado sobre o funcionamento do programa famílias 
acolhedoras, com número de crianças atendidas e outros mais. A Secretária Jucélia  
Turek informou que atualmente são sete crianças atendidas e também disse que manterá 
a Casa informada. O Vereador Leonides Ritzmann pediu atenção do Executivo de um 
requerimento que fez em Março de uma lombada em Campina dos Crespins, em frente 
ao posto de saúde, onde já tem placa. O Vereador Pedro Mielke disse que o que precisa 
pedir é médico e dentista. O presidente Antonio Carlos de Ramos elogiou o Programa 
Família Acolhedora, mas falou que seria melhor se não precisasse disto; também 
comentou da aquisição de um microônibus para a saúde e o início do segundo horário 
de viagens para Curitiba, às 10:30 beneficiando os pacientes. A Vereadora Sonia Shier 
questionou a Ação Social em relação a determinado caso, mas a Secretária Jucélia 
informou que vem sendo feito o acompanhamento. Nada mais havendo a ser tratado o 
Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão marcando a próxima 
para o dia  19 de Maio de 2009, às 18:00 horas. Eu Soeli Wendrechovski  por 



determinação do 1º Secretario Vereador Edenilson Rogério John, lavrei esta ata que 
após lida e aprovada será assinada por todos.           


