
 
 

 
 
ATA ORDINÁRIA     010/2022  

 
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, realizada 
no dia 11 (onze) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 20:00 (vinte) horas, no recinto da 
Câmara Municipal, sito à Avenida Rio de Janeiro, 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,  João Paulo de Oliveira Leite, 
José Ribeiro, Roseli Aparecida Marcelino Benatti e Maurício José Secco. Verificou-se a ausência 
do vereador Edmilson Aparecido da Silva. Foram abertos os trabalhos da Sessão com a oração 
do Pai Nosso. Em seguida foi feita a leitura da Ata da sessão anterior nº. 009/2022, que depois de 
lida e discutida foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo foram lidas: Indicação nº 006/2022, 
indicando para que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, a fim de que seja feita a 
substituição das pranchas do bueiro da estrada Ouro Verde, por tubos, localizada no Bairro Ouro 
Verde, neste município de Tuneiras do Oeste; Indicação nº 007/2022, indicando para que seja 
encaminhado ofício ao prefeito municipal, a fim de que seja feita a colocação de cascalho na 
estrada conhecida como João do Pito, tendo como referencia saída de Aparecida do Oeste até a 
primeira curva onde mora o Sr. Wilson, localizada no Distrito de Aparecida do Oeste, neste 
município de Tuneiras do Oeste; Indicação nº 008/2022, indicando para que seja encaminhado 
ofício ao prefeito municipal, a fim de que seja feita a colocação de cascalho na estrada Ponte 
Preta estrada do meio conhecida como a estrada dos Miquilino,  localizada no distrito de 
Aparecida do Oeste, neste município de Tuneiras do Oeste; e Indicação nº 009/2022, indicando 
para que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, a fim de que seja feita a ligação do 
padrão de energia no Cemitério do Distrito de Aparecida do Oeste, neste município de Tuneiras 
do Oeste; Indicações estas do vereador Maurício José Secco; Indicação nº 010/2022, dos 
vereadores Maurício José Secco, Adriano José Alves, Elizabete Delboni Peres, Nilson Barbosa de 
Souza, Edmilson Aparecido da Silva e Sérgio Aparecido da Silva, indicando para que seja 
encaminhado ofício ao prefeito municipal, a fim de que seja feita a compra de 01 (uma) Pá 
Carregadeira para o município de Tuneiras do Oeste; Indicação nº 014/2022, indicando para que 
seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, a fim de reiterar o contido na indicação nº006/2022 
lida em plenário em data de 21/03/2022, e que até o presente momento não foi atendida, para que 
seja feita manutenção de todo o perímetro da estrada Ponte Preta e cascalhamento nos locais 
que forem necessários, neste Município de Tuneiras do Oeste; e Indicação nº 015/2022 indicando 
para que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, a fim de reiterar o contido na indicação n° 
015/2021 lida em plenário em data de 18/10/2021, e que até o momento não foi atendida, para 
que determine ao setor responsável a realização de manutenção da cobertura do Posto de Saúde 
municipal do Distrito de Aparecida do Oeste, neste Município de Tuneiras do Oeste. Ambas as 
Indicações do vereador José Ribeiro. Não havendo mais nada para o pequeno expediente, 
passou-se para o Grande Expediente. Não havendo vereadores inscritos para o Grande 
Expediente, a presidente passou para a Ordem do Dia. Na Ordem do Dia, a presidente colocou 
para Discussão e Aprovação em Segundo Turno o Projeto de Lei nº 036/2022, o qual foi aprovado 
por unanimidade. Terminada a Ordem do Dia passou-se para as Explicações Pessoais. Nas 
Explicações fez uso da palavra o vereador João Paulo de Oliveira Leite, comentando sobre o 
vídeo que postou juntamente com os vereadores José Ribeiro e Roseli, onde falam da emenda 
que veio para o município através do Deputado Aroldo Martins no valor de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais) para o Fundo de Assistência Social, a qual será de grande valia, reforçando ainda mais 
o compromisso que tem com o deputado que vem atendendo o município, e também a parte de 
estarem buscando recursos não só em uma determinada área, mas assim como nas outras 
também, como saúde, educação, esporte e lazer já foram enviado, então estão cada vez mais 
reforçando seu compromisso com a população  Tuneirense. Continuando disse que esteve em 
Cianorte em um almoço com algumas lideranças políticas onde esteve fazendo novas alianças, 
buscando sempre o melhor para o município, buscando recursos, cobrando dos deputados os 
quais ganham para isso. Finalizado deixou claro que está à disposição da população para atender 
da melhor forma e estar buscando recursos para o município, esse é o papel do vereador 
também, e com relação a esta emenda estarão fiscalizando o bom uso desse dinheiro, porque 
não basta apenas conseguir a emenda, tem que fiscalizar. Terminada as Explicações Pessoais a 



 
 

presidente agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar encerrou os trabalhos da 
Sessão, sendo lavrada a presente Ata que depois de lida e discutida será aprovada e assinada. 
Tuneiras do Oeste, 11 de abril de 2022. 

 

 

 


