
                                           
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 027/2009, DO 2º PERIODO ORDINÁRIO DA 
12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 08 DE 
SETEMBRO DE 2009, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE 
RAMOS.  
 
 

Aos oito  dias 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 sétima 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$ 
16.478,67 ( dezesseis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e sete 
centavos.) em favor do Município.  Leitura e segunda 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. Tal Projeto foi 
discutido votado e aprovado por unanimidade de votos.  Em seguida passou-se para 
a palavra livre. Fez uso da palavra a Vereadora Sonia Maria Shier, que parabenizou 
o Prefeito Gilberto Dranka pelo belo desfile foi muito bem representado. O 
Vereador Pedro Mielke reforçou  as palavras da Vereadora Sonia, e também 
parabenizou os Vereadores e toda a população que compareceu para prestigiar o 
evento. Disse que foi um ato cívico que deve servir de exemplo para todos, um ato 
de maior importância da nova administração que fez jus a população pienense, que 
compareceu e prestigiou o desfile. A Prefeitura de Piên e toda a sua população estão 
de parabéns.  Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente agradeceu a presença 
de todos e encerrou a sessão ordinária, marcando a próxima para o dia 15 de 
Setembro de 2009 às 17:00 horas. Em seguida o Presidente fez abertura de uma 
Sessão Solene para lançamento do Site da Câmara Municipal de Piên. O Presidente 
Antonio Carlos de Ramos homenageou a ex- Secretária Célia Regina 
Wendrechovski Kurovski, falecida em um acidente no ano passado, que foi a 
idealizadora do projeto. Falou dos objetivos do Site, disse que o mesmo foi 
desenvolvido pela equipe do Portal Piên, valorizando os profissionais locais, e 
destacou a presença de todos no evento, ressaltando a presença dos ex-presidentes 
da Casa o Sr. Antonio Wendrechovski, Dirceu João Stoeckly, Valdir Taborda e 
Emilio Tandler dos Santos. O Presidente Antonio Carlos destacou outra iniciativa da 
Câmara que é a apresentação dos Projetos em pauta e em reto-projetor para que o 
público possa acompanhar durante as sessões. O Vereador Pedro Mielke ressaltou 
que  trabalhou  vários anos com a Secretária Célia, destacando que ela deixou uma 
lacuna na política pienense. O conteúdo do Site foi apresentado por Adriano 
Roberto de Oliveira, da equipe responsável pelo desenvolvimento; ele comentou que 
o conteúdo terá atualizações semanais ou diárias, com e-mails para os Vereadores 
como: histórico, noticias, projetos, fotos entre outros. O Site pode ser acessado no 
www.cmpien.pr.gov.br.     Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente 



agradeceu a presença de todos e encerrou a Sessão Solene. Eu Soeli Wendrechovski 
por determinação do 1º Secretário Vereador Edenilson Rogério John lavrei esta ata 
que após lida e aprovada será assinada por todos.   
 
 
  
                                            


