
                                                                                 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 002/2010, DO 1º PERIODO ORDINÁRIO, 

DA 2º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 12º LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PIÊN, EM 02  DE FEVEREIRO DE 2010, SOB A 

PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE RAMOS.   

 

Aos dois dias do mês de Fevereiro de 2010, às dezessete horas no Auditório da 

Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do Paraná, realizou-se a 

primeira sessão ordinária, presentes o Presidente Sr. Antonio Carlos de Ramos, e os 

Senhores Vereadores Vice-Presidente Pedro Mielke, Edenilson Rogério John, Élio 

Irineu Taborda, Sonia Maria Schier, Arlindo Machado, Leonides Ritzmann, 

Eduardo Pires Ferreira. Ausente o Senhor Vereador Nivaldo Knopiek. Havendo 

quorum regimental de Vereadores, o Presidente Sr. Antonio Carlos de Ramos 

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$ 272.692,85 (duzentos e setenta e dois mil 

seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos.).Comunicado do 

Ministério de Educação informando a liberação de recursos financeiros no valor de 

R$ 64.519,82 (sessenta e quatro mil quinhentos e dezenove reais e oitenta e dois 

centavos) em favor do Município de Piên. Leitura e apresentação do Veto ao Projeto 

de Lei nº. 006/2009, de origem do Legislativo, de autoria dos Vereadores Edenilson 

Rogério John, Sonia Maria Schier e Eduardo Pires Ferreira. O Vereador Edenilson 

Rogério John defendeu o Projeto, pois em outros Municípios há Câmara Mirim. 

Sugeriu a leitura do jornal “Gazeta”, onde se vê noticia sobre a posse de Vereadores 

Mirins em São Bento do Sul. O Vereador Pedro Mielke mencionou que não se 

manifestou contra o Projeto, mas entende que deve ser como liderança comunitária, 

pois o Projeto de Lei nº 006/2009 restringiria a participação comunitária, enquanto o 

líder comunitário representaria toda a comunidade, e por essa razão é favorável à 

manutenção do Veto. A Vereadora Sonia Schier solicitou aos Vereadores que 

analisassem com cuidado o Veto ao Projeto de Lei. O Vereador Eduardo concordou 

com a Vereadora Sonia, sendo favorável derrubar o Veto. O Vereador Presidente, 

Antonio Carlos de Ramos, suspendeu a sessão por cinco minutos para possibilitar 

que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final deliberasse sobre emitir o 

Parecer na presente data. Após deliberação, a aludida Comissão emitiu Parecer não 

unânime, sendo dois posicionamentos favoráveis à manutenção do Veto e um 

contrário. Realizada a votação secreta, foram apurados os votos, sendo 04 (quatro) 

votos favoráveis à manutenção do Veto e 04 (quatro) votos contrários ao Veto. 

Assim, foi proclamado o resultado e mantido o Veto, conforme dispõe a Lei 

Orgânica Municipal. Em seguida passou-se para a palavra livre. O Presidente 

agradeceu a presença de todos e falou sobre os Projetos de Lei que passaram pela 

Câmara Municipal em 2009. O Vereador Leonides Ritzmann pediu para que os 

votos fossem guardados por uma semana. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. 

Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Sessão marcando a próxima 

para o dia 09 de Fevereiro de 2010, 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.                                              


