
  
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 022/2009, DO 2º PERIODO ORDINÁRIO DA 
12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 04 DE AGOSTO 
DE 2009, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE RAMOS.  
 
 
Aos quatro  dias do mês de Agosto de 2009, às dezessete horas no Auditório da Câmara 
Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do Paraná, realizou-se a  nona  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, Arlindo Machado, Nivaldo Knopiek, Eduardo 
Pires Ferreira e Leonides Ritzmann. Havendo quorum 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$ 36.309,01 (trinta e seis mil, trezentos e nove reais e 
um centavo) em favor do Município. Convite aos Vereadores para participarem da 
homenagem do dia dos pais no CMEI Vida Nova Ponte Alta no dia 08/08/2009 a partir 
das 14:30 horas. Leitura e apresentação da Indicação nº. 036/2009, autoria dos 
Vereadores Arlindo Machado e Sonia Schier. Foi discutida e aprovada por unanimidade 
de votos. Leitura e apresentação do Requerimento nº. 002/2009, autoria do Vereador 
Edenilson Rogério John. Foi discutida e aprovada por unanimidade de votos.  Em 
seguida passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra a Vereadora Sonia Schier  
parabenizou a Festa do Produtor Rural, que foi bastante produtiva , onde ocorreu tudo 
bem e de forma organizada; comentou também do curso do Senar promovido através da 
associação de moradores de Fragosos. O vereador Pedro Mielke destacou ao desfile dos 
tratores, de caminhões e a boa participação do povo na festa; disse que a edição de 2010 
já começou e deveria ser adquirido terreno para a construção de barracões para o 
evento.  O Vereador Nivaldo Knopiek sugeriu a construção de um parque que 
possibilite rodeio com gado vivo;  e agradeceu a organização do evento. O vereador 
Leonides Ritzmann  destacou o sucesso do evento, parabenizou os organizadores e os 
agricultores e disse que a idéia de um terreno próprio deve ser analisada. O Presidente 
Antonio Carlos de Ramos, comentou do reinicio dos trabalhos legislativos  e que o 
recesso, que antes era de um mês, foi reduzido para quinze dias; falou que o recesso de 
fim de ano também tem redução; comentou sobre a realização da festa e que os gastos 
do evento são altos sem um centro de eventos próprio; sugeriu uma audiência publica 
para envolver mais entidades e também  os Vereadores na promoção da festa; também 
elogiou a ala separada no centro de saúde para atender pacientes em relação a gripe e 
falou que deveria ser regularizado o salário dos enfermeiros com curso técnico. Nada 
mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão, marcando a próxima para o dia 11 de Agosto  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.                      


