
                                          
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 026/2009, DO 2º PERIODO ORDINÁRIO DA 
12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 01 DE 
SETEMBRO DE 2009, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE 
RAMOS.  
 
 

Ao primeiro dia do mês de Setembro  de 2009, às dezessete horas no Auditório da 
Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do Paraná, realizou-se a  
vigésima sexta 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 Educação  informando liberação de recursos financeiros no valor de 
R$ 6.434,55 (seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e cinco 
centavos) em favor do Município. Leitura e apresentação da Indicação nº. 048/2009, 
ao Executivo Municipal sugerindo patrolamento na localidade de Aterrado Alto, 
estrada principal e na localidade de Boa Vista em frente a casa de Francisco 
Malchovski; autoria do Vereador Élio Irineu Taborda.  Indicação nº. 049/2009, ao 
Executivo Municipal, sugerindo que providencie um ponto de ônibus na localidade 
de Cachoeirinha em frente a casa da professora Elizabete. Indicação nº. 050/2009, 
sugerindo que providencie uma cerca  no Posto de Saúde na localidade de Campina 
dos Crispins; autoria do Vereador Pedro Mielke. As Indicações foram discutidas, 
votadas e aprovadas por unanimidade de votos. Leitura e primeira discussão do 
Projeto de Lei nº. 004/2009, origem do Poder Legislativo; autoria do Vereador 
Edenilson Rogério John, que torna obrigatória a distribuição de protetor solar a 
servidores públicos do Município de Piên, Estado do Paraná, e dá outras 
providências. Em seguida passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra o 
Vereador Leonides Ritzmann comentou a publicação da licitação para a cobertura 
da quadra de Boa Vista, beneficio que a comunidade aguardava desde 2007. A 
vereadora Sonia Schier fez agradecimentos ao Executivo Municipal pela ajuda na 
construção de uma casa na comunidade de Fragosos. O Vereador Edenilson Rogério 
John solicitou ao Executivo Municipal que de um pouco mais de atenção as 
Indicações. O Presidente Antonio Carlos de Ramos passou a presidência ao vice-
presidente Sr. Pedro Mielke para fazer uso da palavra. O Vereador Antonio Carlos 
de Ramos reforçou o convite para o lançamento do site da Câmara Municipal, e 
mencionou que era um sonho da Secretária Célia. Comentou sobre a segurança e 
sobre a manifestação, realizada através de uma caminhada  em silencio pedindo paz 
e segurança, falou também da falta de um policial, e da necessidade de um efetivo 
maior para o Município. Disse também que a comunidade irá sentir falta da médica 
Dra. Aline pelos seus serviços prestados no Posto de Saúde de Trigolândia, e espera 
que outro médico seja encaminhado para atender no local. O Vereador Pedro Mielke 
se associou as palavras do Presidente, e abordou a questão da segurança no 
Município. Leonides Ritzmann manifestou votos de repudio porque sete policiais 
estão sendo desligados de nosso Município. A Vereadora Sonia Schier também 
falou sobre segurança em Fragosos, que aconteceu um fato de vandalismo no último 



sábado. Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente agradeceu a presença de 
todos e encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 08 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.                      


