
                                
 
 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 017/2009, 1º PERIODO ORDINÁRIO DA 12º  
LEGISLATURA  DA  CAMARA  MUNICIPAL DE PIEN, EM 16 D E JUNHO DE 
2009, SOB A PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE RAMOS. 
 
Aos dezesseis dias do mês de Junho de 2009, às dezessete horas no Auditório da 
Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do Paraná, realizou-se a décima 
sétima sessão ordinária, presentes: o Presidente Vereador 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, 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 foi aprovada por todos. Leitura dos expedientes 
recebidos, comunicado do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 33.144,00 ( trinta e três mil e cento e quarenta e quatro 
reais). Leitura e apresentação das Indicações nº. 029/2009 e 030/2009, autoria dos 
Vereadores Pedro Mielke e Antonio Carlos de Ramos. As Indicações acima 
mencionadas foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade de votos. Leitura e 
reapresentação do Projeto de Lei nº. 026/2009, que Abre Credito Adicional Suplementar 
no Orçamento Geral do Município, na quantia de R$ 60.000,00. Leitura e 
reapresentação do Projeto de Lei nº. 027/2009, que Altera o Art. 2º, “caput,” e inciso I 
da Lei Municipal nº. 941, de 18 de Abril de 2007. Os Projetos acima mencionados 
foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade de votos. Em seguida passou-se 
para a palavra livre. Fez uso da palavra a Vereadora Sonia Shier, que comentou que 
participou do evento do Tribunal de Contas e disse que o órgão fará auditoria  em todo o 
Estado, no Legislativo e no Executivo; salientou da importância destes eventos para se 
atualizar nas instruções. O Vereador Pedro Milke agradeceu o empenho do Prefeito 
Gilberto Dranka e da Secretária de Educação, Maristela Wendrechovski, e outras 
pessoas que contribuíram para a fundação da APAE, destacando o Presidente eleito 
Jorge Hilgenstieler e o bom atendimento prestado pela APAE de São Bento do Sul; 
falou também sobre a entrega de treze tratores a agricultores do Município e elogiou as 
entidades envolvidas no programa Trator Solidário. O Presidente Antonio Carlos de 
Ramos destacou a presença da equipe do Colégio Alfredo Greipel Junior, solicitou 
envio de  oficio a Robson de Souza e família parabenizando pela Ordenação Diaconal; 
também sugeriu uma iniciativa para  criar o habito dos motoristas  pararem nas faixas de 
pedestre, a começar pelos carros da Prefeitura e Vereadores e também falou sobre a 
fundação da APAE; e finalizando o Vereador Leonides Ritzmann fez agradecimentos ao 
setor rodoviário . Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente agradeceu a presença 
de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 23  de Junho de 2009 às 
17:00 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.                 
    


