
 
 

 
 
ATA ORDINÁRIA     011/2022  

 
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, realizada 
no dia 18 (dezoito) 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, Edmilson Aparecido da Silva, 
João Paulo de Oliveira Leite, José Ribeiro, Maurício José Secco e Roseli Aparecida Marcelino 
Benatti. Foram abertos os trabalhos da Sessão com a oração do Pai Nosso. Em seguida foi feita a 
leitura da Ata da sessão anterior nº. 010/2022, que depois de lida e discutida foi aprovada por 
unanimidade. Continuando foram lidos: Ofício nº 253/2022 da Caixa Econômica Federal, Assunto: 
Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento geral da União; Ofício nº 212/2022 da Fundação 
Hospitalar de Saúde – FUNDHOSPAR, juntamente com todos os hospitais filantrópicos do Brasil 
comunicando sobre paralisação simbólica dos procedimentos eletivos no dia 19 de abril. 
Prosseguindo foram lidas: Indicação nº 011/2022, indicando para que seja encaminhado ofício ao 
prefeito municipal, a fim de que seja feita a colocação de cascalho na estrada que liga o Distrito 
de Aparecida do Oeste no trecho da saída do asfalto até a entrada do Bairro Santo Amaro, neste 
município de Tuneiras do Oeste; Indicação nº 012/2022, indicando para que seja encaminhado 
ofício ao prefeito municipal, a fim de que seja feita a colocação de cascalho na estrada do Bairro 
Santo Amaro, neste município de Tuneiras do Oeste; e Indicação nº 013/2022, indicando para que 
seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, a fim de que seja determinada a substituição do 
bebedouro de água do CMEI do Distrito de Aparecida do Oeste, neste município de Tuneiras do 
Oeste; Indicações estas do vereador Maurício José Secco; Indicação nº 016/2022, indicando para 
que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, para que viabilize a construção de uma 
gruta/capela de pedra na Praça Nossa Senhora Aparecida ao lado da capela nossa Senhora 
Aparecida no Distrito de Aparecida do Oeste, neste município de Tuneiras do Oeste; Indicação nº 
017/2022, indicando para que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, para que seja feito 
um estudo para implantação do sistema de monitoramento por câmeras de segurança, neste 
município de Tuneiras do Oeste; e Indicação nº 018/2022 indicando para que seja encaminhado 
ofício ao prefeito municipal, a fim para que seja viabilizada a entrega de uniformes para as 
crianças do CMEI Castelo dos Anjos do Distrito de Aparecida do Oeste, neste município de 
Tuneiras do Oeste. Indicações estas do vereador José Ribeiro. Por fim, foi lido o Projeto de Lei nº 
037/2022, Súmula: Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o 
exercício de 2023 e dá outras providências. Após, a presidente encaminhou o respectivo projeto 
as comissões competentes para que analisem e emitam seus pareceres nos termos regimentais. 
Não havendo mais nada para o pequeno expediente, passou-se para o Grande Expediente. Não 
havendo vereadores inscritos para o Grande Expediente, passou para a Ordem do Dia. Não 
havendo matéria para a Ordem do Dia, a presidente passou para as Explicações Pessoais. Nas 
Explicações fez uso da palavra o vereador João Paulo de Oliveira Leite, agradecendo a 
administração pública, nosso gestor pela entrega dos ovos de páscoa ás crianças, ovos de 
qualidade  parabenizando também as merendeiras, o pessoal da Secretaria de Educação e 
Assistência Social, que estiveram na confecção desses ovos, muitas crianças ficaram felizes, 
crianças que talvez não receberiam nenhum ovo de páscoa nessa páscoa, por muitos pais não 
possuírem condições, então aqui seu agradecimento, e em nome dos pais, dos alunos dos 
funcionários também que receberam sua gratidão. Continuando falou sobre a indicação do 
vereador José Ribeiro sobre a entrega dos uniformes para os CMEIS, dizendo que também foi 
cobrado na semana passada sobre a entrega aqui no CMEI do município, e acho que também no 
CMEI dos outros distritos, então aguarda esse respaldo sabendo que já foi feita a licitação já foi 
pago, já está tudo certo, crendo que não há nada que possa impedir a entrega dos uniformes para 
as crianças. Terminada as Explicações Pessoais a presidente disse aos vereadores José Ribeiro 
e João Paulo que na quarta-feira estivera lá no CMEI de Aparecida do Oeste e até mesmo o 
prefeito ficou surpreso das crianças não estarem ainda utilizando os uniformes, e na mesma hora 
ligou para a pessoa que confecciona os uniformes e pediu urgência, achando que houve algum 
equivoco por parte da empresa, porque os uniformes vieram sim, mas vieram desfalcados os 
números, então para entregar para uns e outro não, não é justo, então está esperando chegar 



 
 

todos, e o responsável disse que no mais tardar essa semana estará todos aqui, e, também têm 
que entregar os uniformes de inverno não só para os CMEIS, mas também para as escolas, 
garantindo ao prefeito que estará fazendo a entrega. Neste momento o vereador José Ribeiro, 
pediu um Aparte o qual foi concedido, parabenizando o prefeito pela atitude, mas houve uma 
incompetência nesse meio sim, porque se veio errado não deveria nem ter sido recebido, porque 
vai ter um custo para o município, custo desnecessário, mas tem certeza que se o prefeito está 
sabendo com certeza e com o caráter dele estará cobrando, e que a partir do momento que é feito 
um pedido e a empresa errou cobra-se da empresa, então quem recebeu para começar já não 
deveria nem ter recebido, pois tem certeza que quando vem uma entrega ela vem nominada, se 
não veio à empresa tem que ser responsabilizada, deixando bem claro que em momento algum 
questionou a atitude do prefeito, e sim de quem recebeu o material que recebeu de forma 
errônea.  Retomando a presidente disse que com certeza, se foi um equivoco com certeza a 
empresa vai ter que arcar, apesar de que depois do erro cometido vai ser difícil achar a pessoa 
que realmente errou, se foi os funcionários, na realidade não existiam um ou dois, eram alguns 
uniformes, então para verificar todos foi difícil, até mesmo participou, não foi na realidade a 
numeração, foi o tamanho realmente que veio errado e ia ficar grande para as crianças. Mas fique 
tranqüilo que vai ser solucionado, o mais importante é isso, e temos que valorizar muito a atitude 
do prefeito de estar dando uniformes para as crianças que é pela primeira vez no município, então 
tem que elogiar sua atitude. Finalizando 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, 18 de abril de 2022. 

 

 

 


