
 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 013/2009, DO 1º PERÍODO ORDINÁRIO 
DA 12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 19 DE 
MAIO, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE RA MOS.   
 
Aos dezenove 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 terceira 
sessão ordinária, presentes o Presidente Vereador Sr. Antonio Carlos de Ramos, o 
Vereador Vice-Presidente 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 e aprovada será assinada por todos. Leitura dos 
expedientes recebidos, comunicado do Ministério da Educação informando a liberação 
de recursos financeiros no valor de R$ 5.734,62( cinco mil setecentos e trinta e quatro 
reais e sessenta e dois centavos); comunicado do Ministério da Saúde informando a 
liberação do valor de R $ 35.588,06 (trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais 
e seis centavos) em favor do Município de Piên. Oficio de nº. 010/2009 da Divisão 
Municipal de Esportes convidando os vereadores para participar da final do 
Campeonato Municipal de Futsal Veterano, que acontecerá no dia 22 de Maio de 2009 
no Ginásio Municipal  Cláudio de Oliveira Mendes, com o inicio as 19:00 horas. Oficio 
de nº. 151/2009 do Executivo Municipal, em resposta a Indicações e Requerimentos  
dos vereadores Edenilson Rogério John e Eduardo Pires Ferreira. Memorando nº. 
82/2009 da Secretaria Municipal de Piên informando ao Vereador Edenilson Rogério 
John que os médicos especialistas já estão atendendo as consultas. Memorando nº. 
016/2009 da Secretaria Municipal de Educação em relação dos alunos que freqüentam 
escolas especiais. Oficio nº. 150/2009 em resposta ao requerido pela Vereadora Sonia 
Shier. Leitura do Projeto de Lei nº. 020/2009, que dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício financeiro 2010. Em seguida passou-se para a palavra 
livre. O Presidente Antonio Carlos de Ramos novamente comentou sobre o Projeto de 
Diretrizes Orçamentárias, salientando que os Vereadores podem acompanhar também os 
detalhes dos anexos. O Vereador Pedro Mielke agradeceu ao Prefeito e ao setor 
rodoviário pelos bons serviços que vem sendo prestados a comunidade, destacando que 
já se ouve mais elogios do que criticas desse Departamento tão importante. O Vereador 
Leonides Ritzmann comentou que o Projeto foi elaborado por pessoa experiente no 
assunto e está bem distribuído para que os recursos cheguem realmente onde devem 
chegar nas comunidades. O Vereador Edenilson Rogério John solicitou o envio de 
ofício à Copel alegando que falta de um atendente na empresa e está causando 
transtorno à população; também solicitou à prefeitura providências quanto ao mau 
cheiro no centro da Cidade, o que vem prejudicando o comércio que paga seus tributos e 
merece benefícios. Sobre o caso da Copel o Vereador Leonides Ritzmann disse que é 
mais viável que a prefeitura seda um funcionário para atender. O Presidente Antonio 
Carlos de Ramos comentou que já havia falado com Paulo Carvalho, da Copel, e há 
possibilidade de que seja instalado no Município uma central; disse que também vem 
acompanhando a questão do mau cheiro em algumas ruas do centro da cidade. O 
Presidente ainda destacou a presença do ex-vereador Lourival Antonio Taborda Damas.   
Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão marcando a próxima para o dia 26 de Maio de 2009, 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.                                                              
 


