
 
 

 
 
ATA ORDINÁRIA     001/2022  
 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, realizada 
no dia 07 (sete) de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte dois), 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, Edmilson Aparecido da Silva, João Paulo de Oliveira 
Leite, José Ribeiro, Maurício José Secco e Roseli Aparecida Marcelino Benatti. Verificou-se a 
ausência do vereador Sérgio Aparecido da Silva. 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 foi feita a leitura da Ata Ordinária nº. 
046/2021, a qual depois de lida e discutida foi aprovada por unanimidade. Continuando foi lido o 
Ofício nº 0510/2021 da Caixa Econômica Federal, Assunto: Credito de Recursos Financeiros – 
Orçamento Geral da União; Por fim, foi lida a Indicação da Vereadora Roseli Aparecida Marcelino 
Benatti, indicando para que envie ofício ao executivo municipal, a fim de que seja colocado um 
poste de iluminação próximo a Quadra de Areia, localizada na Praça Presidente Castelo Branco, 
neste município de Tuneiras do Oeste. 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 João Paulo de Oliveira Leite, 
começando com sentimento de gratidão por mais um ano estar aqui representando a população 
tuneirense, sendo grato a Deus por este momento e firmar seu compromisso juntamente com a 
população que é de representá-los, agradecendo a cada um pela presença, ficando muito feliz 
quando vê essa Casa com algumas pessoas geralmente é um ou dois no máximo. Continuando 
deixou um registrado um fato que aconteceu no final do ano que foi a conquista do caminhão 
pipa, dizendo que no mês de maio estiveram em Curitiba juntamente com os vereadores José 
Ribeiro e Roseli Benatti protocolaram ofícios, estiveram em busca junto com o prefeito do recurso 
caminhão pipa que foi uma grande conquista para o município, e, que quando leu no jornal 
prefeito e uma pequena Caranava, ficou triste, porque pequena, três vereadores não é pequena 
coisa nenhuma, mais respeito com os vereadores. Deixando também seus agradecimentos ao 
Secretário de Desenvolvimento Márcio Nunes que prontamente esteve os atendendo foi lá aonde 
protocolaram o ofício a secretaria a qual destinou o caminhão, é muito bom deixar registrado, e 
não aceita ninguém requer lhe diminuir, então deixa registrado todas as suas falas, é responsável 
por tudo que fala, e ser vereador exige posicionamento. Continuando agradeceu ao prefeito por 
ter realizado a festa de final de ano, todas as pessoas gostaram, festa bonita, teve homenagem 
ao Sr. Tony Feitosa “in memoriam”, agradeceu também a presidente por todos os dias de 2021 e 
que a mesma não esteve presente na última sessão, mas deixa seu agradecimento, aos 
vereadores também que não estiveram presente a parceria, e que neste ano cada vez mais vai se 
moldando, cada vez mais se aprimorando, buscar conhecimento é sempre essencial, isso que 
tenta fazer todos os dias, esse ano será um ano diferente e trazendo isso para dentro dessa Casa 
de Lei representando a população como ela realmente merece. E como sempre costuma dizer 
política não é romance, verear é lutar, e não vive só de vitórias, na política também nunca perde, 
ou ganha ou aprende. Finalizando deixou o convite à população que venham mais vezes é muito 
bom a participação da população para o bom andamento da administração pública. Em seguida 
fez uso da palavra a vereadora Roseli Aparecida Marcelino Benatti, comentando referente sua 
indicação, dizendo que a Praça está linda, é muito bonito passar ali e ver todo mundo ali, final de 
semana famílias, crianças enfim, mas ali no canto da quadra de areia ficou escuro, então nada 
que um poste de iluminação ali para dar melhores condições para quem está ali praticando seu 
esporte, é bem em frente à casa do Ricardo, e muitas pessoas lhe procuram dizendo que é 
escuro, então às vezes a própria iluminação da praça ou outra para dar melhores condições, 
porque está lindo é muito gratificante ver todos compartilhando daquele espaço maravilhoso. 
Prosseguindo desejou a todos um 2022 muito abençoado, começou já um pouco assustado com 
os inúmeros casos de Covid, graças a Deus todos com sintomas leves, graças a vacina também, 
e todo cuidado é pouco, mas, que possamos no decorrer dos dias voltar tudo ao normal, viu a 



 
 

escola que voltou, os alunos todos empolgados, isso dá uma esperança para todos. Finalizando 
disse que 2021 foi um ano de muitas conquistas, vitórias e acredita que os próximos também 
serão. E ao prefeito que está se recuperando que Deus possa abençoar a cada dia sua 
recuperação, também a quem está em seu lugar liderando, desejando que tudo se encaminhe 
muito bem. Terminada as Explicações Pessoais, a presidente agradeceu a presença da 
população, e pediu a Deus que esse ano seja um ano de conquistas como foi o ano anterior, que 
possam trabalhar em harmonia, sempre procurando o que todos têm em comum que é o bem e o 
desenvolvimento do município. Mas também não poderia deixar de comentar ouvindo a leitura da 
Ata anterior, e se surpreendeu que o vereador João Paulo fez o uso da palavra e colocou alguns 
fatos que pessoalmente discorda de seu posicionamento, respeita, mas discorda, primeiramente o 
mesmo disse que a presidente feriu tanto o regimento interno quanto a constituição, e não vê por 
onde, não lhe mostrou em algum momento o que feriu, e quando se refere de vereadores de 
base, está no quinto mandato e não sabe tudo, sempre procura as pessoas a qual possa lhe 
passar o conhecimento porque ninguém é dono da verdade, mas sempre teve um posicionamento 
vereadores de situação e vereadores de oposição,   não sabendo em qual dos dois o vereador se 
enquadra, se não se enquadra nenhum é um posicionamento do vereador.  Não vendo em que 
ponto feriu a Constituição e também essa Casa de Leis, porque o vereador fala uma coisa e na 
mesma hora se contradiz da própria fala, o qual disse que a presidente tem uma posição diferente 
com os vereadores, e agora em sua fala acabou de dizer que a mesma sempre atendeu todos os 
vereadores da mesma forma possível, então não vê o porquê do ferimento á Constituição e ao 
Regimento Interno, até porque sempre procurou atender a todos os vereadores dentro da sua 
responsabilidade como presidente desta Câmara, jamais descriminou nenhum dos vereadores, 
fora daqui o seu posicionamento politicamente, acha que tem que ter uma reunião com o prefeito 
isso fere a constituição, se tem um bom relacionamento com o prefeito e se concorda da forma 
que o mesmo vem administrando o município, fere o Regimento? Não vê por isso, mas deixa bem 
claro que isso é seu posicionamento e respeita o seu posicionamento, se for discutir tudo o que o 
vereador falou, vai passar a noite inteira aqui e o vereador vai ter um posicionamento e a mesma 
vai ter outro, agora se o vereador acha que eu feri tem mais por obrigação achar onde feri que vai 
estar se corrigindo, esclarecendo ainda que antes de mais nada, procurou saber se tinham feita 
todas as reuniões e informando o jurídico dessa Casa que não poderia estar presente na sessão. 
Neste momento o vereador João Paulo pediu um Aparte, o qual foi concedido, dizendo que na 
hora que a mesma não vê o posicionamento do vereador se é situação ou oposição, disse que é 
Tuneiras do Oeste representa a população. Retomando a presidente disse também representa, e 
não é o caso que o vereador vai dizer que não representa. Retomando o vereador disse que está 
junto com o povo, para o que é bom para o povo. Retomando a presidente disse se o mesmo 
acha que ela não esta junto com o povo defendendo os interesses do povo? Retomando o 
vereador disse que não está dizendo isso, disse que não tem que dar situação ou oposição, é só 
as pessoas pegarem os projetos que foi contra e quais foram a favor, se votou contra foram dois 
ou três  no máximo, do resto foram todos projetos aprovados que eram projetos bons e em favor 
da população, então é bom saber o que é situação e oposição antes de colocar as pessoas nessa 
situação. E a presidente disse que eu me contradigo, eu agradeci a mesma por tudo que vem 
acontecendo, porque também não virá aqui falar algum defeito ou alguma coisa que vê um erro, e 
não vai  agradecer pelo que já fez também e que tem feito, longe de tudo sempre vai reconhecer 
não olha só pelos defeitos das pessoas e nem da senhora enquanto presidente que tem respeito, 
assim como esta falando respeitando e se ler a ata vai ver que colocou quais são os artigos tudo 
conforme a lei, porque foi estudado, está tudo nos artigos, todas as coisas, por isso colocou todos 
os princípios que são feridos, respeita muito sua fala, sua pessoa, sempre falou, tem admiração, 
mas colocou seu posicionamento. Retomando a presidente disse que o mesmo alegou que feriu o 
Regimento e a Constituição, então se feriu o seu dever vereador é tomar um posicionamento em 
cima daquilo que acha que eu feri. Finalizando a presidente agradeceu a todos e principalmente a 
boa recuperação do prefeito que graças a Deus está ai, passou por uma cirurgia de ponte de 
safena, teve a felicidade de realizar a cirurgia e está em uma boa recuperação, pedindo e 
agradecendo a Deus continue estabelecendo a saúde do prefeito. Nada há mais havendo a tratar 
a presidente encerrou os trabalhos da Sessão, sendo lavrada a presente Ata, que depois de lida e 
discutida será aprovada e assinada.  
 
Tuneiras do Oeste, 07 de fevereiro de 2022. 


