
 
 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 016/2009, DO  1º  PERIODO ORDINÁRIO 
DA 12º LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE PIEN, EM 09 DE 
JUNHO DE 2009, SOB A PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE 
RAMOS.   
 
Aos nove dias do mês de Junho de 2009, às dezoito horas no auditório da Câmara 
Municipal do poder Legislativo de Piên, Estado do Paraná, realizou-se a décima sexta 
sessão ordinária, presentes o Presidente Vereador Sr. Antonio Carlos de Ramos, o Vice-
Presidente Vereador Sr. Pedro Mielke e os Srs. Vereadores: Edenilson Rogério John, 
Arlindo Machado, Nivaldo Knopiek e Eduardo Pires Ferreira. Os Vereadores Sonia 
Schier, Elio Irineu Taborda e Leonides Ritzmann não puderam comparecer à sessão, 
mas justificaram a ausência e impossibilidade. Havendo quorum regimental de 
vereadores o Sr. Presidente declarou aberta a sessão com a seguinte ordem do dia. Antes 
de iniciar a sessão, o Sr. Presidente Antonio Carlos de Ramos solicitou um minuto de 
silencio aos Srs. Vereadores e também ao público presente em forma de homenagem as 
vitimas do acidente envolvendo membros das famílias Wendrechovski, Kurovski e 
Minikoski do dia 13 de Junho de 2008. 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 a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 
16.478,67 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos). 
Leitura e apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº. 004/2009, que aprova as 
contas do poder Executivo do Município de Piên, referentes ao exercício financeiro de 
2007, que após discutido foi aprovado por unanimidade de votos. Leitura e 
reapresentação da Emenda a Lei Orgânica nº. 003/2009, que dispõe sobre alteração do 
parágrafo único, do Artigo 44, da Lei Orgânica Municipal. Após discutida foi aprovada 
por unanimidade de votos. Leitura e apresentação dos Projetos de Lei nº. 026/2009 e nº 
027/2009. Em seguida passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra o Presidente 
Antonio Carlos de Ramos convidou os demais Vereadores e o público presente para a 
reunião na próxima segunda-feira  na Câmara Municipal, onde será dado mais um passo 
para a fundação Apae no Município de Piên. O Vereador Pedro Mielke  usou  a  palavra 
e fez agradecimentos ao setor rodoviário, que lhe atendeu de forma imediata na 
recuperação da estrada de Gramados, interior do Município. O Vereador Nivaldo 
Knopiek parabenizou a Secretaria de Educação Maristela Wendrechovski Stokely   pela  
iniciativa da construção da APAE no  Município de Piên, e finalizando a palavra livre o 
Presidente Antonio Carlos de Ramos fez  um breve resumo da passagem do Vereador 
Jair Kurovski na cidade de Piên, e de seus interesses em promover o esporte e melhorias 
no setor para o bem  de todos os Pienenses. Também falou dos sonhos da Secretaria  
Célia Regina em melhorias do Legislativo, como a implantação do site que hoje se 
encontra em fase de acabamento.  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 
Junho de 2009,  as 17:00 horas. Eu Soeli Wendrechovski por determinação do 1º 
Secretario Vereador Edenilson Rogério John lavrei esta ata que após lida e aprovada 
será assinada por todos.                                            
               


