
 
 
 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 015/2009, DO 1º  PERIODO ORDINÁRIO 
DA 12º LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE PIEN, EM 02 DE 
JUNHO DE 2009, SOB A PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE 
RAMOS.  
 
Aos dois dias do mês de Junho de 2009, às dezoito horas no auditório da Câmara 
Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do Paraná, realizou-se a décima quinta 
sessão ordinária, presentes: o Presidente  Vereador o 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,  Nivaldo Knopki e 
Eduardo Pires Ferreira. O Vereador Sr. Arlindo Machado não pode estar presente por 
problemas de saúde. 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, 
Oficio nº. 216/2009 do Executivo Municipal, informando a relação de projetos e 
convênios em andamento 2009.  Convite para a festa junina da Escola Alminda no salão 
de Trigolândia, dia 07/06/2009. Leitura e apresentação do Projeto de Emenda à Lei 
Orgânica nº 003/2009. Tal Projeto foi submetido à primeira discussão. Leitura e 
apresentação do Projeto de Lei nº. 023/2009, que altera a numeração das quadras do 
Perímetro Urbano da cidade e do Distrito de Trigolândia. O Presidente Antonio Carlos 
falou que é atualização devido as dificuldades que a população vem enfrentando para 
fazer as escrituras. Em seguida o Vereador Pedro Mielke pediu a dispensa da segunda 
discussão. Submetido o Projeto à votação, foi aprovado por unanimidade. Leitura e 
apresentação do Projeto de Lei nº. 024/2009, que altera o Art. 2º da Lei nº. 1.008, de 22 
de Janeiro de 2009. O Vereador Leonides Ritzmann elogiou a Secretaria de Saúde, 
Ângela Grosskopf, e o Prefeito Gilberto Dranka, pela iniciativa e disse que esse 
aumento beneficiara a população na realização de exames. Em seguida o mesmo 
solicitou a dispensa da segunda discussão. Submetido o Projeto a votação, foi aprovado 
por unanimidade. Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº. 025/2009, que inclui 
novo dispositivo na Lei nº. 1.018, de 09 de Abril de 2009. O Vereador Leonides 
Ritzmann disse ser favorável e destacou que são equipamentos importantes para o 
Município. O Vereador Eduardo Pires Ferreira pediu a dispensa da segunda discussão. 
O Projeto acima mencionado, com a dispensa da segunda discussão, foi aprovado por 
unanimidade de votos. Em seguida passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra a 
Vereadora Sonia Shier comentou da sua participação em evento do meio ambiente e da 
importância da criação de um Conselho Municipal nessa área. O Presidente Antonio 
Carlos de Ramos agradeceu a participação da Vereadora Sonia no evento, assim como 
da equipe do meio ambiente e da Prefeitura. O Vereador Eduardo Pires Ferreira desejou 
votos de recuperação ao Vereador Arlindo Machado que esteve internado por problemas 
de saúde. O presidente Antonio Carlos de Ramos parabenizou a equipe de marcação de 
consultas do posto de saúde e elogiou o aumento da contribuição do CIS/AMUNESC. 
Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão marcando a próxima para o dia 09 de Junho 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.                   


