
                          
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 025/2009, DO 2º PERIODO ORDINÁRIO DA 
12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 25 DE AGOSTO 
DE 2009, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE RAMOS.  
 
 

Aos vinte e cinco  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 quinta 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$ 
131,35  ( cento e trinta e um reais e trinta e cinco centavos ) em favor do Município. 
Oficio da Secretaria Municipal de Saúde, referente a informações Gripe A (H1N1)  
Leitura e apresentação da Indicação  nº. 046/2009, ao Executivo Municipal 
sugerindo alargamento da estrada de Gramados a Mosquito, e patrolamento e 
ensaibramento da estrada de Mosquito divisa com o Município de Quitandinha 
autoria Pedro Mielke. Indicação nº. 047/2009, ao Executivo Municipal, a aquisição 
de garrafas plásticas com bico e tampa para todos os alunos da rede publica 
Municipal tomarem água nas escolas. Foram discutidas, votadas e aprovadas por 
unanimidade de votos. Leitura do Projeto de Lei nº. 004/2009, origem do Poder 
Legislativo; autoria do Vereador Edenilson Rogério John, Torna obrigatória a 
distribuição de protetor solar a servidores públicos do Município de Piên, Estado do 
Paraná, e da outras providências.  Em seguida passou-se para a palavra livre. Fez 
uso da palavra a Vereador Pedro Mielke comentou sobre as estradas do Município 
que tinha sugerido a terceirização de maquinas, mas conversando com o Prefeito 
Gilberto Dranka, este afirmou que a contratação é por licitação. O Vereador 
Leonides Ritzmann solicitou pintura de faixas nas ruas da sede para assim 
desenvolver um desfile de auto nível.  O Vereador Nivaldo Kinopiek solicitou a 
melhoria das estradas Campo Novo a Lageado, a colocação de uma pedra mais fina, 
também parabenizou o presidente da capela de Campo Novo e sua equipe pela 
organização da festa.    O Presidente Antonio Carlos de Ramos agradeceu a presença 
dos jovens de Trigolândia pelo bonito trabalho que vem desenvolvendo na 
comunidade e também os voluntários pelos serviços prestados. Agradeceu a 
presença dos ex Vereadores Dirceu João Stoeckly e Emilio Tandler dos Santos; 
falou do lançamento do Site que será no dia 08 de Setembro. Nada mais havendo a 
ser tratado o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, 
marcando a próxima para o dia 01 de Setembro  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.                      


