
      
 
 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 018/2009, DO 1º PERIODO ORDINÁRIO 
DA 12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIEN, EM 23 DE 
JUNHO DE 2009, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE 
RAMOS. 
 
 
Aos vinte e três dias do mês de Junho de 2009, às dezessete horas no Auditório da 
Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do Paraná, realizou-se a décima 
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 Shier, Leonides Ritzmann, Arlindo 
Machado, Nivaldo Knopiek e Eduardo Pires Ferreira. Havendo quórum 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$ 1.914,86 (Hum mil, novecentos e 
quatorze reais e oitenta e seis centavos). Oficio nº. 334/2009 do Executivo Municipal  
prestando esclarecimentos referentes as Indicações nº. 026/2009 e 027/2009, autoria do 
Vereador Edenilson Rogério John.  Leitura e apresentação das indicações nº. 031/2009 e 
032/2009, autoria dos Vereadores Antonio Carlos de Ramos e Nivaldo Knopiek. Leitura 
e apresentação do Projeto de Resolução nº. 005/2009, que dispõe sobre a alteração do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Piên no que especifica. Após discutido foi 
aprovado por unanimidade de votos. Leitura e apresentação do Projeto de Lei nº. 
028/2009, que Institui a Festa do Produtor Rural como evento social, econômico, 
cultural, esportivo e festivo Oficial do Município e dá outras providências. Em seguida 
passou-se para a palavra livre. O Presidente Antonio Carlos de Ramos destacou a 
presença dos Vereadores Paulo César Claudino e João César Boniack de Tijucas do Sul; 
na oportunidade, Paulo falou sobre a associação de Vereadores da região e sua 
importância para os Municípios. A Vereadora Sonia Shier agradeceu aos Vereadores 
pela visita e salientou que os Vereadores deveriam participar em maior número nos 
encontros regionais. O Vereador Edenilson Rogério John solicitou o envio de oficio 
parabenizando a professora Vana e  as turmas do Colégio Frederico Guilherme Guise 
que promoveram o seminário de nutrição cerebral e também ao médico Dr. Henrique 
José Schauz pela participação no evento. O Vereador Pedro Mielke também agradeceu 
os Vereadores de Tijucas e destacou a importância do Poder Legislativo tem para o 
Município e que são grandes as dificuldades para a formação de uma associação de 
Vereadores. O Vereador Leonides Ritzmann declarou Moção de pesar aos presentes 
pelo falecimento de Elizabete  Batista de Oliveira, de Trigolândia. E finalizando o 
Presidente Antonio Carlos de Ramos destacou a importância do Banco do Brasil para 
Piên e pede que a instituição viabilize a contração de estagiário menor de idade para 
auxiliar nos atendimentos bancários.  Nada mais havendo a ser tratado O Sr. Presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 30 de 
Junho de 2009 às 17:00 horas. Eu Soeli Wendrechovski por determinação do 1º 
Secretário Vereador Edenilson Rogério John lavrei esta ata que após lida e aprovada 
será assinada por todos.                  


