
              
 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 039/2009, DO 2º PERIODO ORDINÁRIO DA 
12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 01 DE 
DEZEMBRO  DE 2009, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE 
RAMOS.   
 

Ao primeiro dia do mês de Dezembro de 2009, às dezessete horas no Auditório da 
Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do Paraná, realizou-se a 
trigésima 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, Comunicado do  
Ministério da Saúde informando liberação de recursos financeiros no valor de  R$ 
20.490,86 ( vinte mil quatrocentos e noventa reais e oitenta e seis centavos ), em 
favor do Município de Piên. Comunicado do Ministério da Educação informando 
liberação de recursos financeiros  no valor de R$ 7.044,40 ( sete mil quarenta e 
quatro reais e quarenta centavos ). Leitura e apresentação das Indicações nº 
069/2009, de autoria dos Vereadores Edenilson Rogério John, Eduardo Pires 
Ferreira e Sonia Maria Schier e nº 070/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos 
de Ramos. As Indicações foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade de 
votos. Leitura e segunda discussão dos Projetos de Lei nº. 036/2009, 037/2009 e 
039/2009. Após a segunda discussão foram aprovados por unanimidade de votos.    
Em seguida passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra o Vereador Pedro 
Mielke, que reivindicou para que seja estudado um aumento salarial a todos os 
setores de serviço público; comentou que alguns ganham mais e outros menos; disse 
que já contatou com  a administração Municipal, que já estuda a possibilidade para o 
próximo ano; e também solicitou patrolamento nas estradas do Lageado. O 
Vereador Leonides Ritzmann disse que a questão salarial é bastante complicada, 
mas que também se empenhara pelo aumento. O Vereador Antonio Carlos de 
Ramos destacou o empenho de todos nos salários e falou sobre o dia do voluntário, 
aos quais prestou a sua homenagem; agradeceu a presença do público, em especial 
aos agentes comunitários e também do Vice-Prefeito Livino Turek. Nada mais 
havendo a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
Sessão marcando a próxima para o dia 08 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.                                             


