
        

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 006/2010, DO 1º PERIODO ORDINÁRIO, 

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

MUNICIPAL DE PIÊN, EM 09 DE MARÇO DE 2010, SOB A PRESIDÊNCIA 

DO SR. ANTONIO CARLOS DE RAMOS.   

 

Aos nove dias do mês de Março de 2010, às dezessete horas no Auditório da 

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

quinta 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 das Atas da sessão ordinária do dia 23 de 

fevereiro de 2010 e sessão solene realizada na mesma data, que uma vez lidas e    

aprovadas foram assinadas por todos. Leitura da Ata da sessão ordinária do dia 02 

de março de 2010, que uma vez lida e aprovada foi assinada por todos. Leitura da 

Ata da sessão extraordinária do dia 03 de março de 2010, que após lida foi aprovada 

por maioria de votos. Votaram pela reprovação da Ata os vereadores Leonides 

Ritzmann e Pedro Mielke, sob a argumentação de que na sessão extraordinária foi 

discutida matéria que não estaria na ordem do dia. Leitura dos expedientes 

recebidos, convite da Prefeitura de Quatro Barras para participarem do 1º Encontro 

sobre Regularização Fundiária. Convite para uma confraternização entre pais e 

alunos do PETI e Recriança. Requerimento de Professores e Funcionários do 

Executivo Municipal. Leitura da Mensagem nº. 005/2010, retirando o Projeto de Lei 

nº. 002/2010 do Poder Executivo Municipal. Leitura e apresentação das Indicações 

nº. 005/2010, 006/2010 e 007/2010 autoria dos   Vereadores Eduardo Pires Ferreira, 

Pedro Mielke e Antonio Carlos de Ramos respectivamente. Leitura e apresentação 

do Projeto de Lei nº. 003/2010, que dá nova redação ao Art. 7º da Lei nº. 964, de 11 

de Outubro de 2007, que trata do plano de cargos, carreira e remuneração dos 

profissionais da Educação de Piên e dá outras providências. Leitura e apresentação 

do Projeto de Lei nº. 004/2010, que Referenda Convênio firmado pelo Poder 

Executivo com a Associação Escola Musical Harmonia. O Vereador Pedro Mielke 

pediu a dispensa da segunda discussão. Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº. 

005/2010, que Referenda Convênio firmado pelo Poder Executivo com a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piên - APAE. Os Projetos de Lei 

foram colocados em primeira discussão e, após deliberada e aprovada a dispensa da 

segunda discussão, foram votados e aprovados por unanimidade de votos. Em 

seguida passou-se para palavra livre. A Vereadora Sonia Schier declarou que os edis 

foram sensatos, pois o Executivo pediu a retirada do Projeto de Lei nº 002/2010. O 

Vereador Pedro Mielke falou que o Projeto é necessário, disse que quanto mais 

demorar para aprovar maior será a dificuldade. O Presidente Antonio Carlos de 

Ramos fez uso da tribuna, onde prestou homenagem pela passagem do dia 

internacional da mulher. Falou do Projeto de Lei nº 002/2010, dizendo que o Projeto 

não foi reprovado, apenas era necessário analisar, e que acompanhado de outros 

Vereadores foi ao Tribunal de Contas obteve a informação de que havia equívocos 

no Projeto. Disse que o Prefeito Gilberto Dranka teve boa intenção com o Projeto, 

mas que a assessoria contratada errou, principalmente por não ter formado uma 

comissão para elaborar o Projeto. O Vereador Edenilson Rogério John falou que da 



forma que estava o Projeto, muitos servidores acabariam penalizados e o próprio 

Prefeito arcaria com a responsabilidade. Também sugeriu uma comissão de 

servidores e participação da associação para nova discussão. Falou da visita feita na 

Câmara de Araucária. O vereador Leonides Ritzmann disse que profissionais de 

Saúde, como médicos, dificilmente vem a cidades pequenas trabalhar se o salário 

não for alto. O Pastor Aguinaldo fez uso da tribuna para agradecer o apoio do 

Executivo e dos Vereadores, na realização do retiro espiritual de carnaval; também 

agradeceu a Secretaria de Saúde pelo apoio no evento Verão Cristão. Em seguida a 

Secretaria de Saúde Ângela Grosskopf, realizou uma apresentação da produção da 

Secretaria de Saúde do 4º Quadrimestre de 2009, apresentando os valores e número 

dos atendimentos do Setor.  Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente 

agradeceu a presença de todos e encerrou a Sessão marcando a próxima para o dia 

16  de Março 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.  

 

 

 


