
 
 

 
 
ATA ORDINÁRIA     002/2022  

 
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, realizada 
no dia 14 (quatorze) de fevereiro 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 pelo Vereador Adriano 
José Alves e Secretariada pelo Vereador Nilson Barbosa de Souza. Com a presença dos demais 
Vereadores: Edmilson Aparecido da Silva, Maurício José Secco, Roseli Aparecida Marcelino 
Benatti, Sérgio Aparecido da Silva, José Ribeiro e João Paulo de Oliveira. Foram abertos os 
trabalhos da Sessão com a leitura da Bíblia Sagrada. Em seguida o presidente, comunicou aos 
presentes que por prazo indeterminado estará no exercício da Presidência do Poder Legislativo 
até o retorno da Vereadora Elizabete Delboni Peres, a qual assumiu o exercício do cargo de 
Prefeita em decorrência do afastamento do Prefeito, Sr. Taketoshi Sakurada e do Vice-prefeito, 
Sr. Gerson Honório Pereira. Prosseguindo,  passou aos trabalhos de compromisso e posse da 
vereadora que passará a fazer parte do Plenário da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, em 
decorrência do afastamento temporário da vereadora Elizabete Delboni Peres. Desta forma, nos 
termos do Regimento Interno, o presidente proclamou o nome da vereadora Irani Aparecida de 
Almeida Ligero, devidamente diplomada, a qual tomou assento ao plenário. Em seguida, 
conforme determina o art. 285, § 3º do Regimento Interno, o presidente convidou a vereadora 
Irani Aparecida de Almeida para que prestasse o seu compromisso. A Vereadora prestou o 
seguinte compromisso: “PROMETO EXERCER, NA PLENITUDE, O MANDATO OUTORGADO 
PELO POVO TUNEIRENSE PARA ELABORAR LEIS, EXPRESSÕES DA VONTADE POPULAR, 
E PARA FISCALIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CUMPRINDO OS 
PRINCÍPIOS E PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E 
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE”. Assim, nos termos regimentais, 
o presidente declarou empossada para a corrente Legislatura 2021/2024 do município de 
Tuneiras do Oeste, a vereadora compromissada. Prosseguindo com os trabalhos da sessão, foi 
feita a leitura da Ata da sessão anterior nº. 001/2022, que depois de lida e discutida foi aprovada 
por unanimidade.  Continuando foi lido o Comunicado nº 001/2022, da presidente Elizabete 
Delboni Peres, comunicando esta Casa de Leis, que em virtude do afastamento do Prefeito 
Municipal Sr. Taketoshi Sakurada e do Vice-Prefeito Gerson Honório Pereira, estará assumindo 
interinamente por prazo indeterminado o cargo de prefeita municipal, nos termos regimentais, e 
que partir dessa data passa o exercício da presidência do Poder Legislativo Municipal ao Vice-
Presidente, Sr. Adriano José Alves, nos termos regimentais. Prosseguindo, foram lidas: Indicação 
nº 001/2022, indicando para que envie ofício à executiva municipal, a fim de que seja feito um 
estudo para tornar o canteiro central das Avenidas Arthur Thomas (referência da Praça Manoel 
Ribas à Rua Apucarana) e Avenida União (referência da Rua Paraná à Rua Paraíba), em 
estacionamento, neste município de Tuneiras do Oeste; Indicação nº 002/2022, indicando para 
que envie ofício à executiva municipal, a fim de que seja feito um estudo para tornar o 
estacionamento das Ruas São Paulo (referência da Rua Paraná à Rua Paraíba), e Rua Santa 
Catarina (referência da Avenida Rio de Janeiro à Rua Paraíba), em modelo diagonal em 45 graus 
(popular espinha de peixe), neste município de Tuneiras do Oeste. Indicação nº 003/2022, 
indicando para que envie ofício à executiva municipal, a fim de que sejam tomadas medidas em 
caráter de urgência, a respeito do reservatório de água da Escola Municipal do Campo Carlos 
Drummond de Andrade, localizada no Distrito de Aparecida do Oeste, neste município de 
Tuneiras do Oeste; Indicações estas do vereador José Ribeiro; Indicação nº 001/2022, indicando 
para que envie ofício a executiva municipal, a fim de que seja substituída a caixa d’água da 
Escola do Campo Carlos Drummond de Andrade, localizada no Distrito de Aparecida do Oeste, 
neste município de Tuneiras do Oeste; Indicação nº 002/2022, indicando para que envie ofício ao 
executivo municipal, a fim de que sejam substituídas as lâmpadas da Quadra de Esportes do 
Distrito de Aparecida do Oeste por refletores. Ambas as indicações do vereador Maurício José 
Secco; Indicação nº 001/2022 do vereador Sérgio Aparecido da Silva, indicando para que envie 
ofício à executiva municipal, a fim de que sejam substituídas as lâmpadas da Quadra de Esportes 
do Bairro Cuaraitava por refletores; Indicação nº 001/2022 do vereador Edmilson Aparecido da 
Silva, indicando para que envie ofício à executiva municipal, a fim de que seja colocado um portão 
no Cemitério Municipal no Distrito de Marabá, neste município de Tuneiras do Oeste; Indicação nº 



 
 

001/2022, do vereador João Paulo de Oliveira Leite, indicando para que envie ofício à executiva 
municipal, a fim de que seja dada eficiência à Lei 015/2021 que versa sobre a proibição da 
pulverização aérea de agrotóxicos no município de Tuneiras do Oeste, com a finalidade de 
proteção a saúde dos cidadãos da nossa cidade. Tal direito encontra-se respaldado pela 
constituição da república federativa do Brasil; Indicação n º 001/2022, dos vereadores Nilson 
Barbosa de Souza, Maurício José Secco, Irani Aparecida de Almeida Ligero, Adriano José Alves, 
Edmilson Aparecido da Silva, Sérgio Aparecido da Silva, indicando para que envie ofício à 
executiva municipal, a fim de que determine ao setor responsável a instalação de iluminação em 
todo o entorno da Quadra de Areia localizada na Praça Presidente Castelo Branco, neste 
município de Tuneiras do Oeste. Por fim, foram lidos: Requerimento nº 001/2022, reiterando o 
contido no requerimento nº 001/2021 o qual até o momento não foi respondido, onde requer 
informações e esclarecimentos quanto: demonstrativo de aplicação financeira e saldo em conta 
bancária dos valores arrecadados com a cobrança de iluminação pública no município de 
Tuneiras do Oeste/PR no ano de 2021, mês a mês; demonstrativo informando como foram 
aplicados os valores arrecadados com iluminação pública neste ano de 2021; Requerimento nº 
002/2022, reiterando o contido no requerimento nº 001/2021 o qual até o momento não foi 
respondido, onde requer informações e esclarecimentos quanto: existência de Programa 
destinado à inibição de ocorrência de violência doméstica, infantil e estupro no âmbito do 
município, junto as Secretarias Municipais; existência de Programa ou Projeto de prevenção e 
conscientização sobre uso de drogas no município. Ambos os requerimentos do vereador José 
Ribeiro; Requerimento nº 001/2022 do vereador João Paulo de Oliveira Leite, o qual requer a 
adoção de providências para que a transmissão das sessões da Câmara Municipal através de link 
pela internet. Não havendo mais nada para o pequeno expediente, passou-se para o Grande 
Expediente. No Grande Expediente fez uso da palavra o vereador João Paulo de Oliveira Leite, 
comentando sobre sua indicação quanto à proteção da saúde da população de Tuneiras do Oeste 
em conformidade com o artigo 6º da Constituição Federal em que trata de direito fundamental 
relativa da Saúde e ao artigo 225 inerente ao Meio Ambiente. Desse modo, cabe ressaltar que a 
Lei Municipal 015/2021, encontra-se ineficaz que é uma Lei que já foi votada nessa Casa de Leis, 
aprovada e sancionada e não funciona que é a lei que proíbe o uso de agrotóxicos na região do 
nosso município, e está cobrando que coloque a mesma porque já foi votada e aprovada então 
tem que funcionar, visto que há denúncias verbais e inúmeras reclamações advindas dos 
moradores de nosso município em decorrência de pulverização irregular de agrotóxicos por 
aeronaves que desrespeitam a delimitação de moradias, afetando a população que pode sofrer 
contaminação química e o meio ambiente, além disso, também os produtores rurais que acabam 
sofrendo com isso, ocasionando a morte de plantas e de animais. Portanto, com base na Lei 
maior, que é a Lei Federal, solicitou conforme necessário que já foi explicito na indicação, que 
seja necessário para via de esclarecimentos e comprovação de possíveis irregularidades, uma 
perícia com auxílio de órgãos competentes que possam apurar tais reclamações e denúncias 
ambientais e que ferem a dignidade humana de toda população de Tuneiras do Oeste, pedindo 
encarecidamente ajuda do Poder Executivo para que esta indicação seja atendida com maior 
brevidade possível. Continuando, deu as boas-vindas para a Vereadora Irani, se sentindo 
imensamente honrado e cheio de alegria em receber mais uma representante feminina nessa 
casa de leis. Pois, o retrato brasileiro revela que as mulheres não ocupam nem os 20% dos 
cargos eletivos, segundo o mais recente levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao 
comparar os dados da época com a realidade atual, percebe-se que, nas eleições de 1994, as 
mulheres conquistaram cerca de 7% das cadeiras na Câmara dos Deputados e no Senado. Hoje, 
têm 15% dos assentos. Estamos atrás até de países como Afeganistão e Arábia Saudita. 
Precisamos lutar pela igualdade de gênero e receber uma mulher nesta Casa de Leis reflete a 
vontade popular, sendo reflexo de mudanças sociais e culturalmente positivas. Prosseguindo, 
comentou sobre o requerimento que foi lido de sua autoria, o qual pede a adoção de providências 
para que a transmissão das sessões da Câmara Municipal seja através de link pela internet, isso 
é um ensejo da população, apenas cobra o que a população lhe cobra, vem aqui e faz e seu 
papel de vereador, e a transmissão das sessões é assegurada pela Constituição Federal em seu 
artigo 37 obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. Então as transmissões das sessões possibilitarão maior transparência e publicidade 
dos trabalhos desenvolvidos pelo poder legislativo municipal, tendo em vista o interesse da 
comunidade na divulgação dos atos e também os vereadores serão expostos seus atos, a 



 
 

transmissão não é apenas o desejo, o ponto de vista, mas sim de transparencia, é isso que preza. 
Dando continuidade, disse que protocolou o Projeto de 029/2022 de sua autoria, o qual institui no 
município de Tuneiras do Oeste “Semana Municipal do Primeiro Emprego” projeto este focado na 
juventude, que tem como objetivo promover palestras, cursos e orientações aos jovens sobre o 
primeiro emprego, noções de empreendedorismo, testes vocacionais, elaboração de currículo 
bem como informações sobre como solicitar carteira de trabalho, hoje em dia é muito comum 
pessoas não saberem nem elaborar um currículo. E no que tange ao cenário internacional, a 
organização internacional do trabalho (OIT) criou o dia Internacional do Jovem Trabalhador, 
comemorado anualmente em 24 de abril. Por isso solicita o dia 24 para a semana da juventude. 
Muitos jovens têm procurado o mercado de trabalho no mundo todo. A data foi instituída para 
incentivar a contratação de profissionais sem maior experiência, destacando para os 
empregadores que os jovens profissionais podem acrescentar muito o mercado de trabalho. 
Apesar da vasta legislação constitucional, infraconstitucional e internacional sobre o dever do ente 
público em garantir o treinamento para o trabalho e a capacitação profissional ao adolescente e 
ao jovem, o município ainda não conta com nenhuma política pública com foco na capacitação e 
orientação do jovem trabalhador recém-chegado ao mercado de trabalho, por isso, protocolou 
este projeto e solicita o apoio dos parlamentares representantes desta Casa de Leis, para 
apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Finalizando, agradeceu a presença de todo, 
ficando muito feliz, tanto que por isso protocolou o requerimento solicitando que sejam 
transmitidas as sessões, isso irá facilitar muito, esperando que o presidente atenda seu 
requerimento. Em seguida fez uso da palavra o vereador José Ribeiro, dizendo que a respeito do 
seu requerimento sobre a iluminação pública irá aguardar mais uma vez para tecer algum tipo de 
comentário. E que a respeito de seu outro requerimento que fala sobre as crianças, questão de 
violência doméstica, estrupo e uso de drogas, sinceramente espera o mínimo das devidas 
secretarias, está retornando as aulas, e acha que eles não fazem idéia do numero de crianças 
que estão sendo perdidas no mundo das drogas dentro do nosso município, achando que no 
mínimo já deviam ter lhe respondido seu requerimento para que possam se unir e ver o que 
podem fazer em prol dessas crianças. Não está pedindo nada para si nem para marmanjo, está 
pensado nas crianças. Continuando, falou a respeito de sua indicação sobre o reservatório de 
água no Distrito de Aparecida do Oeste, espera que não seja mais um papel de rascunho em 
cima da mesa do prefeito, apesar de que agora é a Exma. Srª Elizabete, como mãe, mulher crê 
que terá mais sensibilidade e olhar com bons olhos e carinho. Disse acreditar que essa escola já 
tenha mais de 13 anos que foi entrega a comunidade, nunca saiu de Aparecida do Oeste, 
continua residindo lá, e desde então nunca foi feito um empenho significativo em prol da mesma, 
e quando fez a indicação nº 017 de 28/11/2021 a respeito do muro, o fundo da escola esta aberto, 
e na época citou o problema com as drogas e hoje além das drogas estão tendo problemas com 
prostituição nos finais semanas, daí na segunda-feira os alunos irão chegar para estudar e irão 
encontrar bituca de cigarro de maconha, embalagens de cocaína, preservativos usados, etc, 
porque a escola esta abandonada, apesar do esforço dos professores e diretores. Os nove 
vereadores estiveram lá e viram a situação, está se deteriorando aos poucos, foi feita essa 
indicação em tempo, se tivesse o mínimo de interesse poderia ter resolvido no período das férias,  
não foi feito. Neste momento o vereador João Paulo de Oliveira Leite pediu um Aparte o que foi 
concedido, dizendo que nunca tinha ido lá visitar a escola e hoje visitou e realmente ficou 
abismado com a situação, chega a ser catastrófico a situação em que se encontra, como pode 
aqui dentro de Tuneiras e nunca foi visitar a escola, aquela situação, realmente é tudo isso que o 
vereador está falando, segundo relato de moradores está acontecendo isso mesmo, achando um 
descaso, o vereador está de parabéns pela indicação feita há um tempo atrás, por ter reiterado 
feito requerimento, e está junto com o vereador, podendo contar com seu apoio, porque trata-se 
de crianças e se não é a agente enquanto autoridades estiver ali para dar apoio, auxilio, cobrando 
e falando por eles que não têm voz, quem vai estar. Retomando o vereador José Ribeiro, 
agradeceu pelas palavras do vereador João Paulo. Encerrado o Grande Expediente, passou-se 
para a Ordem do Dia. Na Ordem do Dia, o presidente colocou para Aprovação e Discussão em 
Turno único os Requerimentos nº 001/2022 e nº 002/2022, do vereador José Ribeiro. Os quais 
foram aprovados por unanimidade. Terminada a Ordem di Dia, passou-se para as Explicações 
Pessoais. Nas Explicações fez uso da palavra a vereadora Roseli Aparecida Marcelino Benatti, 
agradecendo a Deus por mais um dia, pelo momento que vivenciaram hoje nas escolas na 
entrega dos uniformes momento gratificante. Continuando agradeceu e parabenizou a todos os 



 
 

vereadores pelas indicações, todas muito boas, e que farão a diferença na vida da população, em 
especial a indicação da Iluminação da quadra de areia, a qual na sessão passada fez a indicação, 
não vendo necessidade, mas se tiver necessidade de mais pessoas também fazer, agradece a 
parceria. Prosseguindo, comentou a questão da lei que o vereador João Paulo colocou sobre os 
agrotóxicos, dizendo que está sempre ali na feira e realmente os pequenos produtores, os 
feirantes, seus pais que são pequenos produtores sofrem muito com isso, além da estiagem, dos 
problemas ambientais, que vêem enfrentando, tem esse problema dos agrotóxicos infelizmente, 
frutas, verduras, enfim, tem que ser pensado com mais carinho e colocar a lei para funcionar. 
Finalizando, parabenizou a vereadora Irani que Deus lhe abençoe nessa nova trajetória, e 
agradeceu a presença de todos. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irani Aparecida de 
Almeida Ligero, dizendo ser uma honra estar aqui nessa Casa de Leis, não sabendo quanto 
tempo estará aqui, se por quinze dias, um mês, mas, o tempo que ficar podem ter a seriedade do 
seu trabalho, e que mesmo não sendo vereadora muito tem ajudado a comunidade, as pessoas 
tem lhe procurado, através de seus eleitores a qual ficou como suplente,  tem procurado o 
prefeito, o qual tem lhe atendido muito bem, as pessoas tem lhe procurado, tem dado um respaldo 
muito bom na administração. Continuando, parabenizou o prefeito, momento muito importante no 
nosso município, onde houve a entrega dos uniformes, calçados, o kit completo para o município 
e distritos, uma alegria enorme em ver as crianças recebendo esses uniformes, o qual será de 
grande valia tanto para as crianças quanto para os pais. Também não poderia deixar de falar de 
seu neto Benjamim, o qual está presente, e que acabou dormindo durante a sessão, e se dormiu 
é porque tinha muito trabalho, muitas indicações e como a nobre vereadora Roseli disse, as 
indicações são de grande valia. Também ressaltou seu compromisso com os vereadores José 
Ribeiro e João Paulo, a respeito dos agrotóxicos no município, isso tem trazido uma grande 
preocupação, um grande prejuízo para o município, dizendo que podem contar com sua pessoa 
neste pequeno tempo que ficar aqui, não é da sua vontade estar aqui, claro que gostaria que o 
prefeito estivesse com toda saúde, trabalhando, administrando o município, mas sabe que está 
em boas mãos. Continuou parabenizou esta Câmara que muito tem empenhado e muito tem 
trabalhado para o desenvolvimento do município. Terminada as Explicações Pessoais, o 
presidente acolheu com alegria a presença da vereadora Irani nesta Casa de Leis que seja bem-
vinda e que juntos possam fazer o melhor para o município de Tuneiras do Oeste. Finalizando a 
presidente agradeceu a todos. 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, 14 de fevereiro de 2022.  

 

 



 
 

 


