
 
                                           
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 029/2009, DO 2º PERIODO ORDINÁRIO DA 
12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 22 DE 
SETEMBRO DE 2009, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE 
RAMOS.   
 
 

Aos vinte e dois  dias do mês de Setembro  de 2009, às dezessete horas no Auditório 
da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do Paraná, realizou-se a  
vigésima 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 Schier, 
Arlindo Machado, Nivaldo Knopiek, Eduardo Pires Ferreira e Leonides Ritzmann. 
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, Oficio nº. 
155/2009, da Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social, em resposta ao 
questionamento feito na Audiência Pública, pelo Vereador Edenilson Rogério John. 
Leitura e apresentação das Indicações  nº. 056/2009 e 057/2009, de autoria do 
Vereador Élio Irineu Taborda. Após a discussão foram aprovadas por unanimidade 
de votos. Leitura e apresentação dos Requerimentos nº. 003/2009, 004/2009 e 
005/2009, de autoria do Vereador Edenilson Rogério John, que após discussão 
foram aprovados por maioria de votos. Leitura e primeira discussão do Projeto de 
Lei nº. 005/2009, originário do Poder Legislativo, de autoria dos Vereadores 
Antonio Carlos de Ramos e Edenilson Rogério John, que Dispõe sobre o tempo de 
espera para o atendimento das agências bancárias, e demais benefícios que se 
concederá aos clientes, no âmbito Município de Piên, Estado do Paraná. 
Apresentação do Projeto de Lei nº. 035/2009, que Institui o tratamento diferenciado 
e favorecido a ser dispensado as microempresas e as empresas de pequeno porte no 
âmbito do Município, na conformidade das normas gerais previstas no Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei 
Complementar nº.123, de 14 de Dezembro de 2006. Tal Projeto teve a discussão 
adiada para melhor análise, tendo em vista que pouco antes da sessão houve 
explanação prestada pelo representante do Sebrae sobre o mesmo. Em seguida 
passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra o Vereador Leonides Ritzmann, 
que agradeceu o representante do Sebrae que deu explicações referentes ao Projeto 
de Lei nº. 035/2009. A Vereadora Sonia Maria Schier também agradeceu as 
explanações e destacou que o Projeto vai favorecer muito os empreendedores. O 
Vereador Edenilson Rogério John solicitou patrolamento e ensaibramento na rua 
São Paulo, agradeceu ao setor Rodoviário e pediu para o Edil Pedro Mielke, que é 
Presidente da Comissão de Saúde, a possibilidade de verificar se os remédios que 
estão faltando serem substituído no posto de Saúde. O Vereador agradeceu, e disse 
que recebeu mais elogios do que criticas, mas disse que vai verificar as informações 
para a próxima sessão Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou a Sessão marcando a próxima para o dia 29 de 
Setembro de 2009, às 17:00horas.  Eu Soeli Wendrechovski por determinação do 1º 
Secretário Vereador Edenilson Rogério John lavrei esta ata que após lida e aprovada 
será assinada por todos.   


