
  
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 021/2009, DO 1º PERIODO ORDINÁRIO DA 
12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 14 DE JULHO  
DE 2009, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE RAMOS. 
 
 
Aos quatorze  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$ 33.144,00 ( trinta e 
três mil, cento e quarenta e quatro reais) em favor do Município. Comunicado do 
Ministério de Educação informando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 
36.717,38 (trinta e seis mil, setecentos e dezessete reais e trinta e oito centavos)  em  
favor do Município. Leitura e reapresentação do Projeto de Lei nº. 020/2009, que dispõe 
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2010. O Presidente 
Antonio Carlos de Ramos destacou que o Projeto nº 020/2009 já havia passado pelas 
Comissões internas da Câmara e já com as Emendas apresentadas pelos Srs. 
Vereadores. O Projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Leitura e reapresentação 
do Projeto de Lei nº 029/2009, que autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no 
valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). O Vereador Leonides Ritzmann falou que é 
uma satisfação receber Projetos como este, que beneficiara a população na realização de 
exames. O Projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Leitura e apresentação do 
Projeto de Lei nº. 030/2009, que inclui  no Plano Plurianual de 2006/2009 – Lei nº. 870, 
de 01/12/2005, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2009 – Lei nº. 991, de 
26/06/2008, previsão de pagamento de plantões a motoristas de ambulâncias e de 
adicional por serviços especiais aos cargos de médicos. Leitura e apresentação do 
Projeto de Lei nº. 031/2009, que substitui pagamento de plantão e sobreaviso para os 
servidores ocupantes de cargos de motoristas de ambulância. O Vereador Leonides 
comentou que era uma reivindicação dos motoristas há muitos anos. O Vereador Pedro 
Mielke falou sobre outro pedido dos motoristas que é em relação ao reajuste das diárias.   
Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº. 032/2009, que institui adicional pelo 
exercício de funções especiais para os servidores ocupantes de cargos de médicos. O 
vereador Leonides Ritzmann disse que isso incentivara os médicos e consequentemente 
melhorara o atendimento. Em seguida passou-se para a palavra livre. O presidente 
Antonio Carlos de Ramos destacou a presença dos Vereadores José Zonete, Manoel 
Cruz, Maria Segala e Diva Palu, de Mandirituba e também os assessores da mesma. O 
Presidente falou da importância da união do Vereadores nesta associação que vem 
sendo formada e que no dia 08 de Agosto haverá nova reunião em Pinhais. O Presidente 
da Câmara de Mandirituba, José Zonete convidou os Vereadores Pienenses para 
retribuir a visita e falou do projeto de construção da sede própria da Câmara de 
Mandirituba. O Vereador Pedro Mielke também falou sobre a associação dos 
Vereadores. A Vereadora Sonia Schier agradeceu a presença dos visitantes. O Vereador 
Leonides Ritzmann deu voto de repudio pela falta de segurança, citando como exemplo 



o assalto ao Vereador Arlindo Machado. Nada mais havendo a ser tratado o Sr. 
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima para 
o dia 15 de Julho 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.                      


