
                                                                                             
 
ATA  DA  SESSÃO ORDINÁRIA  Nº. 014/2009, DO 1º PERIODO ORDINÁRIO 
DA 12º LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE PIEN, EM 26 DE 
MAIO DE 2009, SOB A PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE 
RAMOS.  
 
Aos vinte e seis 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 quarta 
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, Nivaldo Knopiek e 
Eduardo Pires Ferreira. O Vereador Sr. Arlindo Machado não pôde estar presentes por 
problemas de saúde. Havendo quórum 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 Saúde informando a liberação de recursos financeiros no 
valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) em favor do Município de Piên. Oficio 
nº. 213/2009 do Executivo informando a relação das obras que se encontram em 
andamento no presente exercício. Leitura e apresentação das Indicações nº. 026/2009, 
027/2009 e 028/2009 autoria dos Vereadores Edenilson Rogério John e Pedro Mielke, 
as quais foram aprovadas. Após, iniciou-se a Audiência Pública na qual o assessor 
contábil Ricardo Casagrande e a  Secretária de Saúde Ângela Grosskopf fizeram alguns 
esclarecimentos aos Srs. Vereadores. Em seguida passou-se para a palavra livre. O 
Presidente Antonio Carlos de Ramos agradeceu a presença do público, dos 
representantes de diversos setores e principalmente da Saúde, citando ainda a presença 
do Vice-Prefeito Livino Tureck  e a esposa Josélia. O Vereador Edenilson Rogério John 
disse que há comentários não verdadeiros de alguns Departamentos, onde dizem que 
não podem fazer determinados serviços porque o Vereador esta fiscalizando; Edenilson 
disse que não contesta serviços em beneficio a população, mas sim irregularidades. O 
Vereador Pedro Mielke disse que alguns comentários podem ter surgidos na imprensa. 
Também o Vereador Leonides Ritzmann demonstrou seu apoio aos Projetos do Setor de 
Saúde, e elogiou pelo atendimento. Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão marcando a próxima para o dia 02 de 
Junho de 2009 as 18:00. Eu soeli Wendrechovski por determinação do 1º secretario 
Vereador Edenilson Rogério John lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada 
por todos.         


