
  
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 020/2009, DO 1º PERIODO ORDINÁRIO DA 
12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 07 DE JULHO  
DE 2009, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE RAMOS. 
 
 
Aos sete dias do mês de Julho de 2009, às dezessete horas no Auditório da Câmara 
Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do Paraná, realizou-se a  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, Arlindo Machado, Nivaldo Knopiek e Eduardo 
Pires Ferreira. O Vereador Leonides Ritzmann esteve ausente na sessão. 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$ 17.472,22 
(dezessete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos) em favor do 
Município. Comunicado do Ministério de Educação informando a liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 15.266,42 (quinze mil, duzentos e sessenta e seis reais e 
quarenta e dois centavos) em favor do Município.  Oficio nº. 010/2009 da UVEPAR 
encaminhando o certificado individual de seguro de vida Centauro para os Vereadores. 
Oficio nº. 136/2009 da Oi (Brasil Telecom)  em resposta ao Oficio 070/2009 do 
Legislativo. Indicações nº. 034/2009 e 035/2009 autoria dos Vereadores Pedro Mielke e 
Edenilson Rogério John, que foram discutidas, votadas e aprovadas 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, com as emendas 
aprovadas.  Em seguida passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra o Vereador 
disse que conversou com a Secretaria de Saúde Ângela Grosskopf sobre a questão dos 
médicos; falou que poderá ser concretizada em breve a contratação de dois novos 
profissionais e que se tiver médicos a disposição é para informa-la; ela poderá ir 
pessoalmente à Casa de Leis prestar informações. O Vereador ainda falou sobre o 
esforço do Setor Rodoviário e agradeceu o serviço desse setor nas estradas que dão 
acesso a Campina dos Crispins, onde houve  festa no domingo; comentou também sobre 
a inauguração de um novo equipamento no Hospital de Campo Largo, que atende os 
pacientes de Piên. O Vereador Edenilson Rogério John disse saber das dificuldades para 
contratação de médicos; ainda agradeceu a funcionaria do setor  Simone pelo bom 
atendimento. O Vereador também disse que deveria ser feito um Projeto para 
regularizar o auxilio funeral para as famílias carentes. O Presidente Antonio Carlos de 
Ramos disse que já conversou com a primeira dama Giseli sobre a questão do auxilio 
funeral; falou do empenho para a contratação de médicos; destacou o convite do Diretor 
de Esportes Zé Mario para a decisão da série B do futsal pienense, sexta-feira em 
Trigolândia; comentou sobre o levantamento de telefonia para celular em Trigolândia e 
demais comunidades .  Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 14  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.                      


