
 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 019/2009, DO 1º PERIODO ORDINÁRIO DA 
12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 30 DE JUNHO 
DE 2009, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE RAMOS. 
 
 
Aos trinta 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 nona  
sessão ordinária, presentes o Presidente e 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 e aprovada foi assinada por todos. 
Leitura dos expedientes recebidos, comunicado do Ministério da Saúde informando 
liberação de recursos financeiros no valor de R$ 600,00 ( seiscentos reais) em favor do 
Município. Oficio nº. 002/2009 do Secretário da JSM referente a Solenidade de entrega 
do CDI. Leitura e apresentação da Indicação nº 033/2009, autoria do Vereador Pedro 
Mielke. Após discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura e 
reapresentação do Projeto de Lei nº. 028/2009, que Institui a Festa do Produtor Rural 
como evento social, econômico, cultural, esportivo e festivo Oficial do Município e dá 
outras providências. Tal Projeto foi discutido e aprovado por unanimidade de votos. 
Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº. 020/2009, que dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2010.  Leitura e apresentação das 
Emendas ao Projeto de Lei nº 020/2009, que após a leitura  foram discutidas, votadas e 
aprovadas por unanimidade de votos. Em seguida passou-se para a palavra livre. Fez 
uso da palavra o Vereador Leonides Ritzmann, que solicitou envio de oficio aos 
médicos Dr. Luis e Dr. Ângelo pelo bom senso de realizar atendimentos mesmo com o 
número e limite já ultrapassado. O Vereador Arlindo Machado parabenizou o Prefeito 
Gilberto Dranka e sua equipe pelos trabalhos nas estradas da comunidade de Quicé. O 
Vereador Edenilson Rogério John pediu providências quanto a contratação de médicos, 
principalmente quando há profissionais em atestado ou férias. O Vereador Pedro Mielke 
disse que contataria com o Prefeito e a Secretaria de Saúde para uma resposta para este 
caso. E finalizando o Presidente Antonio Carlos de Ramos esclareceu as tentativas da 
Secretaria e a dificuldade para contratação de médicos; parabenizou a equipe pienense 
que participou do Jojup´s e criticou a organização pela estrutura do Ginásio; falou sobre 
a viabilidade de inscrições para o Seminário de Educação de Rio Negro. Nada mais 
havendo a ser tratado o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão, marcando a próxima para o dia 07 de Julho  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.                      


