
                                           
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 028/2009, DO 2º PERIODO ORDINÁRIO DA 
12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 15 DE 
SETEMBRO DE 2009, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE 
RAMOS.   
 
 

Aos quinze  dias do mês de Setembro  de 2009, às dezessete horas no Auditório da 
Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do Paraná, realizou-se a  
vigésima 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$ 
37.015,93 ( trinta e sete mil, quinze reais, e noventa e três  centavos.)  Comunicado 
do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros no valor 
de R$ 6.016,12 ( seis mil, dezesseis reais e doze centavos) em favor do Município. 
Oficio nº. 047/2009, da Secretaria Municipal de Educação, em resposta a Indicação 
do Vereador Edenilson Rogério John. Leitura e apresentação das Indicações nº. 
051/2009, 052/2009, 053/2009, 054/2009 055/2009, de autoria dos Vereadores 
Nivaldo Knopiek, Eduardo Pires Ferreira, Edenilson Rogério John, Élio Irineu 
Taborda e Sonia Schier. Foram discutidas votadas e aprovadas por unanimidade de 
votos. Leitura do Projeto de Lei nº. 005/2009,  origem do Poder Legislativo, de 
autoria dos Vereadores Antonio Carlos de Ramos e Edenilson Rogério John.                                                                      
Leitura 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. Em seguida passou-se para a 
palavra livre. O Presidente Antonio Carlos de Ramos agradeceu a presença da 
equipe da Secretária de Saúde e parabenizou pelo bom atendimento; também 
elogiou a “Sopa das Estrelas”, promovida pelo Rotary Club. Destacou também que 
será promovido um bingo beneficente  no próximo Domingo. O Vereador Edenilson 
Rogério John solicitou envio de oficio para o prefeito e equipe da guarda municipal 
de Mandirituba agradecendo pela atenção com que foram recebidos. O Assessor 
contábil Ricardo Casagrande apresentou os números da audiência pública da 
Secretaria de Saúde do segundo trimestre. Em seguida, a Secretaria de Saúde Ângela 
Grosskopf comentou sobre os números de atendimento no setor, entre os assuntos, 
ressaltou que não houve casos de gripe A no Município de Piên.  Nada mais 
havendo a ser tratado o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
Sessão marcando a próxima para o dia 22 de Setembro de 2009 as 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.   
 


