
 
 

 
 
ATA ORDINÁRIA     001/2021 
 
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, realizada 
no dia 08 (oito) de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte um), às 20:00 (vinte) horas, no recinto da 
Câmara Municipal, sito à Avenida Rio de Janeiro, nº 273, presidida pela Vereadora Elizabete 
Delboni Peres e Secretariada pelo Vereador Nilson Barbosa de Souza, com a presença dos 
demais Vereadores: Adriano José Alves, Sérgio Aparecido da Silva, Edmilson Aparecido da Silva, 
João Paulo de Oliveira Leite, José Ribeiro, Maurício José Secco e Roseli Aparecida Marcelino 
Benatti. Dando início a sessão a presidente declarou aberta a 1º Sessão Ordinária do Município 
de Tuneiras do Oeste do Biênio Legislativo 2021/2022, da Legislatura 2021/2024. No Pequeno 
Expediente foram feitas as leituras da Ata Ordinária nº. 044/2020 e Ata Extraordinária nº. 
001/2021, as quais depois de lidas e discutidas foram aprovadas por unanimidade. Continuando 
foi lido o Relatório dos trabalhos desenvolvidos durante o recesso de 01/01/2021 a 02/02/2021 da 
Comissão Representativa da Câmara Municipal; Prosseguindo foi lido Ofício do Governador do 
Estado Carlos Massa Ratinho Junior, se colocando a disposição dos vereadores para que 
projetos de interesse coletivo que necessitem de suporte do Governo do estado para trazer 
soluções e desenvolvimento do município, sejam levados adiante e resultem em vitórias, 
marcando assim suas trajetórias como parlamentares; Por fim, foi lido o Projeto de Lei n° 
002/2021, Súmula: Estabelece regras sobre instituição em âmbito municipal de um Programa de 
Recuperação Fiscal – REFIS 2021, almejando atingir todos os contribuintes do Município de 
Tuneiras do Oeste e dá outras providências.   Após a presidente encaminhou o Projeto de Lei nº 
002/2021, as comissões competentes para que analisem e emitam seus respectivos pareceres. 
Neste momento a presidente informou aos nobres edis que as comissões permanentes já foram 
formadas através do Ato nº 001/2021 e que seus respectivos membros devem se reunir para 
escolher seu presidente e relator, nos termos regimentais. Informou ainda aos membros de 
comissão permanente, que existem Projetos de Lei, que se encontravam suspensos pelo recesso 
Parlamentar, e necessitam de análise e emissão de parecer por parte das comissões, solicitando 
que as comissões competentes se reúnam e emitam o competente parecer para que os projetos 
sejam discutidos e julgados pelo plenário. Não havendo mais nada para o pequeno expediente, 
passou-se para o Grande Expediente. Não havendo vereadores inscritos para o Grande 
Expediente e não havendo matéria para a Ordem do Dia, passou-se para as Explicações 
Pessoais. Nas Explicações fez uso da palavra o vereador Nilson Barbosa de Souza agradecendo 
primeiramente a Deus por estar como vereador depois de quatro anos e a população que lhe 
elegeu. Continuando agradeceu as pessoas que se fazem presentes que continue sempre vindo 
acompanhar os trabalhos dos vereadores. Finalizando agradeceu a cada um dos vereadores que 
votaram dando-lhe o cargo de 1º Secretário da Mesa Diretora, e que irão trabalhar em prol da 
população do município, pedindo a Deus que os abençoe, juntamente com a administração do 
município, o prefeito, vereadores e a comunidade. Em seguida fez uso da palavra o vereador José 
Ribeiro, agradecendo primeiramente a Deus e aos eleitores de modo em geral, independente de 
quem votou, mas deu a oportunidade de estarem reunidos hoje. Aproveitando reforçou seu 
compromisso com a comunidade de trabalhar de maneira séria, como sempre trabalhou na 
função de policial militar.  Em seguida fez uso da palavra a vereadora Roseli Aparecida Marcelino 
Benatti, agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade de durante quatro anos poder lutar 
por um bem comum, por fazer algo pelo município, poder lutar por uma cidade melhor, contando 
com o apoio de todos, e que as pessoas presentes são muito importante nas reuniões, lançando o 
convite para as próximas reuniões, venham, embora o espaço está um pouco restrito, mas tem 
espaço. Finalizando agradeceu a todos e que juntos possam ter um mandato muito abençoado 
por Deus, com a proteção de Nossa Senhora das Graças nossa padroeira e o Divino Espirito 
Santo.   Em seguida fez uso da palavra o vereador João Paulo de Oliveira Leite, agradecendo a 
Deus pela oportunidade, dizendo que foi eleito para exercer a função pública de vereador onde 
deverá aprovar ou rejeitar projetos de lei, elaborar decretos legislativos, resoluções, indicações, 
pareceres, requerimentos, bem como fazer parte de comissões permanentes em prol do 
município e da população tuneirense. Finalizando disse que pretendendo fazer com que haja 
propositura de projetos eficazes e que realmente possam melhorar as condições de saúde, 
segurança e infraestrutura do município, buscando assim meios que garantam o bem estar da 



 
 

população. Terminada as Explicações Pessoais, a presidente, disse que assim como o vereador 
Nilson disse, quer agradecer a todos pela confiança por esses dois anos lhe deixar a frente e 
representá-los aqui como presidente, e que podem ter certeza que fará um trabalho transparente 
com todos da melhor forma possível, e juntos podem ter certeza que irão fazer uma legislatura 
para o bem do município, contribuindo para que o desenvolvimento que está sendo feito de 
continuidade. Continuando, desejou a todos uma boa legislatura e que Deus possa abençoar que 
sempre seja assim com muita harmonia. Finalizando agradeceu a presença do Chefe de Gabinete 
e os demais presentes estendendo o convite para que sempre voltem para acompanhar os 
trabalhos dessa Casa de Leis, encerrando assim os trabalhos da Sessão, sendo lavrada a 
presente Ata, que depois de lida e discutida será aprovada e assinada.  
 
Tuneiras do Oeste, 08 de fevereiro de 2021. 


