ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 032/2009, DO 2º PERIODO ORDINÁRIO DA
12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 13 DE
OUTUBRO DE 2009, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE
RAMOS.
Aos treze 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 segunda 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.076/2009 da ASCAM Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do
Paraná. Comunicado do Ministério da Saúde informando liberação de recursos
financeiro no valor de R$ 18.115,36 ( dezoito mil, cento e quinze reais e trinta e
seis centavos) em favor do Município. Oficio da Brasil Telecon em resposta a
solicitação encaminhada de telefonia móvel para o município de Piên. Memorando
nº. 116/2009, prestando esclarecimentos com relação ao pagamento do abono do
PIS/PASEP. Indicação nº. 060/2009, autoria do Vereador Antonio Carlos de Ramos,
que após e discutida foi aprovada. Em seguida passou-se para palavra livre. Fez uso
da palavra o vereador Edenilson Rogério John relatou que passou na localidade de
Poço Frio dos Moreiras e quase caiu em um bueiro; e pediu providências ao setor
rodoviário. O Vereador Eduardo Pires Ferreira completou dizendo que circula
ônibus escolar naquela via e disse que quando chove fica intransitável; comentou
que na terça-feira havia maquina próximo ao local e espera que tenha executado o
serviço. O Vereador Nivaldo Knopiek agradeceu ao setor rodoviário pelo trabalho
que possibilitou a realização de uma procissão e festa para as crianças em sua
chácara. O Vereador Pedro Mielke falou que as chuvas das ultimas semanas
prejudicaram muito as estradas e destacou o esforço do rodoviário; comentou
também que o desbloqueio da divida da Cia de Desenvolvimento poderá agilizar a
liberação de novos maquinários. A Vereadora Sonia Schier agradeceu o convite do
Vereador Nivaldo para a festa promovida por ele e elogiou a realização do evento,
destacando que quer estar presente na próxima; ressaltou ainda que o edil é bastante
querido em sua comunidade. Edenilson ressaltou sobre a noticia vinculada a internet
de que o Governo Federal pode patrocinar uniforme para alunos do ensino
fundamental e médio. O Presidente Antonio Carlos de Ramos disse que não pôde
comparecer a festa do Vereador Nivaldo, mas também elogiou o evento, que já é
realizado há dez anos; convidou a população para o evento de quarta-feira sobre
segurança pública, e solicitou ao 1º Secretario para fazer a leitura do oficio da
empresa de telefonia comunicando que não há previsão de ampliação do sinal nas
comunidades do interior para este ano. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr.
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Sessão marcando a próxima
para o dia 20 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.

