
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 001/2019, DO 01º PERÍODO ORDINÁRIO, 
3º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 14º LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIÊN, EM 05 DE FEVEREIRO DE 2019, SOB A 
PRESIDÊNCIA DO SR. JOÃO NUNES. 
 

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às dezessete horas, no 
Auditório da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do 
Paraná, realizou-se a primeira Sessão Ordinária do período, estando presentes 
o Vereador Presidente em exercício João Nunes e os Srs. Vereadores Joel 
Cavalheiro, Rogério Sadi da Silva, Clever Beil, Gerson Roberto Honório, 
Jucélia Guinta Tureck,  Élio Irineu Taborda, Almir Pedro Mielke e José Joanicio 
Cubas Machado. Por solicitação do 1º Secretário, o Presidente convidou o 
servidor Mauricio da Cruz para secretariar os trabalhos desta sessão. Havendo 
o quorum regimental de Vereadores, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão 
com a seguinte ordem do dia: Leitura das Atas das Sessões Anteriores, que, 
uma vez lidas, foram aprovadas e assinadas por todos. Em seguida o 
Presidente João Nunes, considerando que o Vereador Eduardo Pires Ferreira 
assumiu o Cargo de Prefeito Municipal e, ocorrendo a vaga na vereança por 
ele ocupada (demonstrada a suplência através de certidão emitida pela Justiça 
Eleitoral) convocou o Senhor Almir Pedro Mielke com a finalidade de dar posse 
no cargo de Vereador Suplente de Piên. Fez a leitura do termo de posse que 
após lido, o Senhor Almir Pedro Mielke fez o juramento. Leitura e discussão do 
Projeto de Resolução nº 001/2019, que “Dispõe sobre a composição da 
comissão permanente de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara 
Municipal de Piên”. Encerrada a discussão, o Projeto de Resolução nº 
001/2019 foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. 
Leitura e discussão do Projeto de Resolução nº 002/2019, que “Dispõe sobre a 
composição da comissão permanente de Finanças e Orçamento da Câmara 
Municipal de Piên”. Encerrada a discussão, o Projeto de Resolução nº 
002/2019 foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. 
Leitura e discussão do Projeto de Resolução nº 003/2019, que “Dispõe sobre a 
composição da comissão permanente de Educação, Saúde e Assistência 
Social da Câmara Municipal de Piên”. Encerrada a discussão, o Projeto de 
Resolução nº 003/2019 foi submetido à votação, sendo aprovado por 
unanimidade de votos. Leitura e discussão do Projeto de Resolução nº 
004/2019, que “Dispõe sobre a composição da comissão permanente de Obras 
e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Piên”. Encerrada a discussão, o 
Projeto de Resolução nº 004/2019 foi submetido à votação, sendo aprovado 
por unanimidade de votos.  Em seguida, passou-se para a palavra livre. Fez 
uso da palavra a Vereadora Jucélia Guinta Tureck que fez alguns comentários 
a respeito de seu retorno a esta Casa Legislativa. Agradeceu a todos os 
servidores do Poder Executivo Municipal que colaboraram nos trabalhos 
desenvolvidos na administração do então Prefeito Municipal Livino Tureck. Os 
Vereadores João Nunes, Rogério Sadi da Silva, Gerson Roberto Honório, Joel 
Cavalheiro, José Joanicio Cubas Machado, Élio Irineu Taborda e Clever Beil, 
desejaram boa sorte e que sejam bem vindos os Vereadores Almir Pedro 
Mielke e Jucélia Guita Tureck. O Vereador Rogério Sadi da Silva comentou que 
participou da reunião sobre o plano diretor do município, salientando a 
importância deste plano para a nossa cidade. O vereador Almir Pedro Mielke 
agradeceu a boa receptividade que teve dos nobres colegas Vereadores. O 



Vereador José Joanicio Cubas Machado agradeceu ao Deputado Ricardo 
Barros que em dezembro de 2018 enviou uma emenda parlamentar no valor de 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a serem aplicados na área da saúde do 
município de Piên. Ainda pediu paciência aos agricultores locais em relação à 
manutenção das estradas. Os Vereadores Élio Irineu Taborda e Clever Beil  
destacaram alguns comentários a respeito da eleição municipal suplementar, 
que ocorrerá no dia 17 de março de 2019.  Nada mais havendo a ser tratado, o 
Sr. Presidente agradeceu pela presença de todos e encerrou a sessão, 
marcando a próxima sessão para terça-feira dia 12 de Fevereiro de 2019, às 
17:00 horas.  Eu, Gilson Hilgenstieler, por determinação do 1º Secretário José 
Joanicio Cubas Machado, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, será 
assinada por todos.  
 

 

 


