
 
 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 031/2009, DO 2º PERIODO ORDINÁRIO DA 
12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 06 DE 
OUTUBRO  DE 2009, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE 
RAMOS.   
 
 

Aos seis  dias do mês de Outubro  de 2009, às dezessete horas no Auditório da 
Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do Paraná, realizou-se a 
trigésima  primeira 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. 
125/2009, em resposta aos Ofícios nº. 091/2009 e 115/2009, informando que as 
obras solicitadas estão em fase de execução e serão realizadas nos próximos dias.  
Oficio nº. 224/2009, solicitando a devolução do Projeto de Lei nº. 034/2009, para 
correções necessárias e o mesmo será reenviado posteriormente. Leitura, discussão e 
votação do Projeto de Decreto Legislativo nº. 005/2009, que Aprova as contas do 
Poder Executivo do Município de Piên, referentes ao exercício financeiro de 2006, 
que foi aprovado por unanimidade de votos. Leitura e apresentação do Projeto de 
Lei nº. 005/2009, do Legislativo, com a emenda modificativa, que dispõe sobre o 
tempo de espera para o atendimento das agencias bancárias, e demais benefícios que 
se concederá aos clientes, no âmbito do Município de Piên, Estado do Paraná. Após 
segunda discussão foi aprovado por unanimidade. Leitura e reapresentação 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. O Projeto acima mencionado foi discutido, votado 
e aprovado por unanimidade de votos. Foram apresentados os Projetos de Lei nº 
036/2009, que trata do Plano Plurianual, e 037/2009, que trata do Orçamento para o 
exercício 2010. Em seguida passou-se para palavra livre. Fez uso da palavra a 
Vereadora Sonia Schier comentou que esteve em Quatro Barras m reunião com a 
associação de Vereadores da Região Metropolitana da qual faz parte representando 
o Município de Piên. O Vereador Nivaldo Knopiek parabenizou o time do Campo 
Novo, campeão da série B do futebol pienense, assim como os demais premiados 
Font Life, CSKA e Verona. O Vereador Leonides Ritzmann agradeceu 
atendimentos do setor rodoviário em Boa Vista e disse que as chuvas prejudicam o 
atendimento dos trabalhos. O Vereador Pedro Mielke parabenizou a equipe do 
rodoviário que trabalhou no acesso para Palmitos de Cima. O Vereador Edenilson 
Rogério John reforçou o pedido para que seja revista a situação de uma ponte em 
Gramados. O Vereador Antonio Carlos de Ramos falou das reclamações dos 
funcionários em relação ao PIS, disse que realizou o pedido e aguarda documento de 
resposta do setor responsável, inclusive 2 (duas) funcionarias estiveram presentes na 
sessão reclamando sobre o caso.  Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente 



agradeceu a presença de todos e encerrou a Sessão marcando a próxima para o dia 
13 de Outubro 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.   


