
              
 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 041/2009, DO 2º PERIODO ORDINÁRIO DA 
12º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, EM 15 DE 
DEZEMBRO  DE 2009, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS DE 
RAMOS.   
 

Aos quinze dias do mês de Dezembro de 2009, às dezessete horas no Auditório da 
Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do Paraná, realizou-se a 
quadragésima primeira 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 Schier, 
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$ 
17.448,00 (dezessete mil quatrocentos e quarenta e oito reais) em favor do 
Município de Piên. Comunicado do Ministério da Educação informando a liberação 
de recursos financeiros no valor de R$ 16.624,40 ( dezesseis mil seiscentos e vinte e 
quatro reais e quarenta centavos). Leitura e apresentação do Requerimento nº. 
008/2009, autoria do Vereador Pedro Mielke. Leitura e segunda discussão do 
Projeto de Lei nº. 006/2009, de autoria dos Vereadores Edenilson Rogério John,          
Sonia Maria Schier e Eduardo Pires Ferreira. O vereador Pedro Mielke pediu vistas 
do Projeto de Lei nº 006/2009, que após submetido à apreciação do Plenário, o 
pedido foi aprovado. Em seguida passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra 
o Vereador Edenilson Rogério John agradeceu a presença do Professor Alberto que 
leciona no Colégio de Piên, e lamentou a atitude dos companheiros em retardar o 
Projeto que segundo ele é de suma importância para a comunidade escolar. O 
Vereador Pedro Mielke declarou ser favorável  ao Projeto, no entanto acha que seria 
mais eficaz com pessoas adultas, que representem cada localidade. A Vereadora 
Sonia Schier também manifestou sua indignação com o atraso da votação. O 
Vereador Eduardo Pires Ferreira falou que esta difícil achar representante em cada 
comunidade. O Presidente Antonio Carlos de Ramos destacou a escolha de cada um 
e destacou o bom senso; em seguida convidou o empresário e presidente da Acip, 
Vanderlei Siqueira, para fazer uso da palavra, o qual solicitou mais atenção a 
assuntos ligados ao comércio apresentando sugestões aos Vereadores. O Vereador 
Leonides Ritzmann pediu a colocação de container para a coleta de lixo em Boa 
Vista. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de 
todos e encerrou a Sessão marcando a próxima para o dia 22  de Dezembro de 2009, 
às 17:00horas. Eu Soeli Wendrechovski por determinação do 1º Secretário Vereador 
Edenilson Rogério John lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por 
todos.                                              


