
                                                                                 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 003/2010, DO 1º PERIODO ORDINÁRIO, 

DA 3º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 12º LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PIÊN, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2010, SOB A 

PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE RAMOS.   

 

Aos nove 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      

segunda 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 e 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 Educação informando liberação de recursos financeiros no valor de  

R$ 47.372,46 ( quarenta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e seis 

centavos.) em favor do Município de Piên. Leitura do Convite da Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente. Convite da Secretaria Municipal de Saúde para 

participar do lançamento do Projeto OdontoSESC. Leitura e apresentação das 

Indicações nº. 001/2010, 002/2010, 003/2010 e 004/2010 de autoria dos Vereadores 

Pedro Mielke e Edenilson Rogério John, que após lidas e discutidas foram 

aprovadas. Em seguida passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra o 

Vereador Leonides Ritzmann, solicitando o patrolamento e colocação de saibro em 

via pública que indicou. O Presidente falou que seria encaminhado Oficio ao 

prefeito Municipal. Após, o Vereador Edenilson Rogério John falou que no ano 

passado ele e o Presidente Antonio Carlos de Ramos fizeram um Projeto de Lei do 

atendimento das agências bancárias, disse que precisa começar a verificar o 

cumprimento da Lei. Falou também que gostaria de ler um parecer sobre o veto 

analisado na semana passada. Após a leitura do Parecer, fez um pedido à Câmara, 

em nome dos Srs. Vereadores Sonia, Edenilson e Eduardo, solicitando análise 

Jurídica do veto e requereu sua reapreciação, sob a justificativa de que seria nulo por 

ter vindo fora de prazo. O Vereador Pedro Mielke falou sobre a 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que foi vetado. O Vereador Leonides 

Ritzmann agradeceu a presença do Deputado Federal Ricardo Barros em Piên e 

destacou a Emenda de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição de aparelhos de 

fisioterapia.  A vereadora Sonia Schier pediu que os Vereadores analisassem com 

carinho a questão da Câmara Mirim, segundo ela não tem o porque do Projeto ser 

vetado sendo que é de grande importância.  Nada mais havendo a ser  tratado, o Sr. 

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

para o dia 23 de Fevereiro de 2010, às 17:00horas. Comunicou ainda que na mesma 

data haverá Sessão Solene para a entrega do Titulo de Cidadão Fiscalizador. Eu 

Soeli Wendrechovski por determinação do 1º Secretário Vereador Edenilson 

Rogério John lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por todos.                                                       


