
             
 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 034/2009, DO 2º PERIODO ORDINÁRIO DA 
12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 27 DE 
OUTUBRO DE 2009, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE 
RAMOS.   
 

Aos vinte e sete 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 quarta 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, Comunicado do 
Ministério da Saúde informando liberação de recursos financeiro no valor de  R$ 
36.870,21( trinta e seis mil, oitocentos e setenta reais e vinte e um centavos ) em 
favor do Município. Comunicado do Ministério da Educação informando a liberação 
de recursos financeiros no valor de R$ 1.938,66 ( hum mil novecentos e trinta e oito 
reais e sessenta e seis centavos ); Oficio nº. 050/2009, convidando para o dia 
Nacional em Defesa dos Municípios. Convite da Creche Tia Nena – Centro, para 
participarem do bingo no dia 31/10/2009, a partir das 13:30 no Clube Virakopos.  
Indicação nº. 063/2009 e 064/2009, autoria dos Vereadores Leonides Ritzmann e 
Antonio Carlos de Ramos, as quais, após discutidas, foram aprovadas. Leitura e 
primeira discussão do Projeto de Lei nº. 034/2009, que Cria o Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social – FHIS e institui o Conselho Gestor do FHIS.   Em 
seguida passou-se para palavra livre. Fez uso da palavra a Vereadora Sonia Schier 
comentou que esteve no encontro da Cultura, juntamente com o Vereador Arlindo 
Machado; disse que é importante a presença dos Vereadores nos eventos como este; 
o Vereador Pedro Mielke comentou sobre a conferência da melhor idade, onde pode 
constatar a alegria dos participantes, ele agradeceu aos participantes; O Vereador 
Nivaldo Knopiek agradeceu ao prefeito Celso Wenski, de Campo do Tenente, pela 
receptividade que os cavaleiros de Campo Novo tiveram em uma cavalgada naquela 
cidade. O Vereador Eduardo Pires Ferreira agradeceu o atendimento de uma 
Indicação sua na qual pedia melhorias nas estradas de Poço Frio dos Moreiras e 
Campo Novo. O Vereador Edenilson Rogério John solicitou o envio de oficio a 
Transresiduos para que a empresa possa estender a coleta de lixo aos moradores que 
residem próximo ao Campo Municipal de Campina dos Maias. Nada mais havendo 
a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Sessão 
marcando a próxima para o dia 03  de novembro 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.   


