
  
 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 038/2009, DO 2º PERIODO ORDINÁRIO DA 
12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 24 DE 
NOVEMBRO  DE 2009, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE 
RAMOS.   
 

Aos vinte e quatro dias do mês de Novembro de 2009, às dezessete horas no 
Auditório da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do Paraná, 
realizou-se a trigésima oitava 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 financeiros no valor de  R$ 
16.621,42 (dezesseis mil seiscentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos ). 
Em favor do Município de Piên. Oficio nº. 014/2009, Secretaria Municipal e Meio 
Ambiente. Convite para a missa em homenagem aos Funcionários Públicos. Oficio 
nº. 04/2009, da Provopar Municipal de Piên. Leitura e primeira discussão do Projeto 
de Lei nº. 039/2009, que  Cria o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, a 
Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e o Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa. Leitura das Emendas e primeira discussão do Projeto de 
Lei nº. 036/2009, que Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Piên, para o 
período de 2010 a  2013 e dá outras providências, e Projeto de Lei nº. 037/2009 e 
Emenda, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Piên, e do Fundo 
Municipal de Previdência para o exercício de 2010. Após discutidas as Emendas aos 
Projetos de Leis Orçamentárias, foram votadas e reprovadas, tendo como resultado 5 
votos contra e 3 favoráveis. Em seguida passou-se para a palavra livre. Fez uso da 
palavra a Vereadora Sonia Schier falou da importância da associação e foi 
convidada a ser vice-presidente. O Vereador Nivaldo Knopiek agradeceu os 
atendimentos do setor rodoviário em Campo Novo, melhorando as estradas para 
escoamento da safra agrícola.  O presidente Antonio Carlos de Ramos passou a 
presidência ao Vice-presidente Sr. Pedro Mielke para fazer uso da palavra. Antonio 
Carlos parabenizou a passagem do aniversário do município e do dia da Padroeira; 
falou do repasse da AUP disse que o Executivo e o Legislativo tem plena vontade de 
que os universitários tenham transporte gratuito e acredita que isso acontecerá no 
ano que vem; elogiou a Saúde como os exames do consorcio CIS/Amunesc e as 
viagens para Curitiba; e disse acreditar que muitos Projetos acontecerão no próximo 
ano. O Vereador Leonides Ritzmann também comentou que acredita no transporte 
gratuito dos universitários. O Vereador Pedro Mielke que o fato de terem reprovado 
a Emenda não quer dizer que os universitários não podem contar com apoio dos 
Vereadores. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença 
de todos e encerrou a Sessão marcando a próxima para o dia 01 de Dezembro 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.                                              


