
  
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 024/2009, DO 2º PERIODO ORDINÁRIO DA 
12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 18 DE AGOSTO 
DE 2009, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE RAMOS.  
 
 

Aos dezoito 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 quarta 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$ 
35.058,86  ( trinta e cinco mil cinqüenta e oito reais e oitenta e seis centavos ) em 
favor do Município. Leitura e apresentação das Indicações nº. 042/2009, 043/2009, 
044/2009 e 045/2009 autoria dos Vereadores Eduardo Pires Ferreira, Leonides 
Ritzmann e Pedro Mielke.  Foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade 
de votos. Em seguida passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra a Vereadora 
Sonia Schier convidou os colegas para participar, no dia nove de outubro, de um 
novo encontro Regional de Vereadores; falou do ultimo encontro realizado esse 
mês, onde foi formalizada a associação dos Legisladores. O Vereador Eduardo Pires 
Ferreira usou a palavra e disse que fez uma visita a Escola de Poço Frio, onde 
constatou algumas dificuldades do referido estabelecimento quanto ao local para os 
alunos tomarem a merenda; em contato com a prefeitura verificou que já estão 
sendo tomadas algumas providencias, mas mesmo assim solicitou envio de oficio 
reforçando o pedido. O Presidente Antonio Carlos de Ramos passou a presidência 
para o Vice-Presidente Sr. Pedro Mielke, para fazer uso da palavra. Ele destacou a 
presença de todos e falou sobre a gripe A, pedindo providencias a Secretaria de 
Saúde. Falou que vai enviar oficio e sugere que as mulheres grávidas com sintomas 
de gripe sejam dispensadas do trabalho por pelo menos sete dias. Falou também 
sobre a formação da associação  de Vereadores. Disse também que na próxima 
sessão será divulgada a data do lançamento do site da Câmara Municipal; o 
Presidente disse que a intenção é valorizar a historia política do Município e do 
Legislativo, disponibilizando transparência com relação ao trabalho dos 
Legisladores e também atendendo um antigo sonho da Ex. Secretaria Célia Regina 
Wendrechovski Kurovski, que faleceu tragicamente em um acidente de transito no 
dia 13 de Junho de 2008. Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 
25 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.                      


