
  
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 023/2009, DO 2º PERIODO ORDINÁRIO DA 
12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 11 DE AGOSTO 
DE 2009, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE RAMOS.  
 
 

Aos onze  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  
vigésima terceira 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$ 
17.770,03 (dezessete mil setecentos e setenta reais e três centavos) em favor do 
Município. Convite aos Vereadores para participarem do Desfile Cívico no dia 07 
de Setembro as 09:00 horas. Leitura e apresentação das Indicações nº. 037/2009, 
038/2009, 039/2009, 040/2009 e 041/2009 autoria dos Vereadores Élio Irineu 
Taborda e Edenilson Rogério John. Foram discutidas, votadas e aprovadas por 
unanimidade de votos. Em seguida passou-se para a palavra livre. Fez uso da 
palavra o Vereador Pedro Mieke, que  comentou que passou por todo o Município e 
verificou que as estradas estão ruins e que a prefeitura enfrenta problemas com 
maquinário; sugeriu a contratação de empresa para ajudar enquanto não chegam 
novas maquinas; disse que fará um requerimento solicitando a ampliação da rede de 
energia na localidade de Mosquito assim como telefonia. O Vereador Leonides 
Ritzmann comentou que quanto as sinalizações urbanas de transito, já existem 
indicações, principalmente para as esquinas, onde é necessário redutores de 
velocidade, além de outros locais; sugeriu envio de oficio ao departamento 
responsável. O vereador Nivaldo Knopiek fez uso da palavra pedindo reparo na 
iluminação publica na localidade de Campo Novo, pois há lâmpadas que não 
funcionam, enquanto  outras ficam acesas o dia todo. Solicita a atenção da prefeitura 
nessa questão. Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 18 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.                      


