
 
 

 
 
ATA ORDINÁRIA     003/2022  

 
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, realizada 
no dia 21 (vinte e um) 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: Sérgio Aparecido da Silva, Edmilson Aparecido da Silva, Irani Aparecida de Almeida 
Ligero, João Paulo de Oliveira Leite, José Ribeiro, Maurício José Secco e Roseli Aparecida 
Marcelino Benatti. Foram abertos os trabalhos da Sessão com a leitura da Bíblia Sagrada. Em 
seguida foi feita a leitura da Ata da sessão anterior nº. 002/2022, que depois de lida e discutida foi 
aprovada por unanimidade.  Continuando foi lida a Convocação para Audiência Pública relativa à 
Prestação de Contas do 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2021, a ser realizada no dia 
25 de fevereiro do corrente ano às 09h30min, na Câmara Municipal. Após foram lidas: Indicação 
nº 002/2022      indicando para que envie ofício à executiva municipal, a fim de que sejam 
colocadas Placas de Identificação Escolar, Faixa de Pedestres e se possível 01 (um) Quebra 
Molas no cruzamento da Rua Sergipe com a Rodovia Luiz Vitorino Marques- PR 479 sentido 
Moreira Sales, neste Município de Tuneiras do Oeste, e Indicação nº 003/2022, indicando para 
que envie ofício à executiva municipal, a fim de que seja feita limpeza e manutenção das calçadas 
das Ruas Marginais da BR 487, Sentido Cruzeiro do Oeste e Campo Mourão, neste município de 
tuneiras do Oeste. Ambas as indicações da vereadora Roseli Aparecida Marcelino Benatti.  Por 
fim, foi lido o Projeto de Lei nº 029/2022, Súmula: Institui no município de Tuneiras do Oeste a 
“Semana Municipal do Primeiro Emprego”, a ser realizada, anualmente, a partir do dia 24 de abril 
de 2022, de autoria do vereador João Paulo de Oliveira Leite. Após a presidente encaminhou o 
respectivo Projeto de Lei as comissões para analise e parecer 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-se para a Ordem do Dia. 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, agradecendo a Deus por 
estar aqui em mais uma sessão, pela vida de cada vereador, pela recuperação do prefeito bóia o 
qual postou uma foto e esta se recuperando bem. Prosseguindo, deixou seu apoio a indicação da 
vereadora Roseli pela faixa de pedestre em frente à Escola Municipal, já se é necessário, crendo 
também que o executivo já deve ter pensando nisso, não tem como não ter pensando ainda, 
esperando que seja executado o mais rápido possível. E sobre a indicação que fez semana 
passada infelizmente a Lei n° 015/2021 está suspensa por liminar, ou seja, sua aplicabilidade está 
suspensa temporariamente por uma decisão judicial, é uma pena, mas sabe que o município está 
fazendo sua parte e torce para que se consiga reverter essa situação. Continuando comentou 
sobre o retorno das aulas nos CMEIS que aconteceu hoje, que seja um ano cheio de bênçãos na 
vida das crianças, Deus ilumine os professores. Disse ainda sobre a audiência publica que terá no 
dia 25/02, crendo que é o primeiro secretário que tem que fazer a convocação, solicitando que se 
possível possa estar convocando os secretários Sr. Vereador Nilson, ficará muito grato a estar 
presente nessa audiência pública é raro alguma audiência que tenha algum secretário aqui, as 
vezes quer esclarecer alguma dúvida, sabe que tem o poder de estar solicitando por 
requerimento, outras coisas, mas seria muito bom se estivessem aqui no dia da audiência, quem 
esteve presente apenas uma vez foi a secretaria de saúde, isso é de grande valia e interesse da 
população em geral. Finalizando, falou sobre o Projeto de lei nº 029/2021 o qual foi lido hoje, e 
que já falou sobre ele semana passada, apenas reforçando, disse que foi procurado por uma 
pessoa essa semana, e como tem o mercado que vai abrir está ofertando vaga para confeiteiro e 
outras, e a nossa cidade infelizmente não pode suprir essa demanda por que não tem esses 
cursos, essa capacitação, e o projeto está envolvendo a capacitação para os jovens, então é 
muito importante esse projeto, por isso pediu o apoio dos nobres vereadores para que possam 
prosseguir com esse projeto  para que o executivo venha a sancionar o projeto. Em seguida fez 
uso da palavra a vereadora Roseli Aparecida Marcelino Benatti, comentando sobre sua indicação 
dizendo que foi procurada por várias pessoas como professores, pais, e quando sobe para levar 
as crianças até a escola, todo mundo observa nos horários de busca e entrega das crianças 
muitas crianças vão sozinhas de bicicleta e têm uma grande dificuldade tem hora para atravessar, 



 
 

de Tuneiras sentido a Moreira Sales é tranqüilo, tem o quebra-molas o pessoal vai devagar, mas 
vindo de Moreira Sales está bem perigoso, em caminhão, enfim, e colocou se possível os quebra-
molas porque não sabe como é uma rodovia mas acredita que a faixa de pedestres e as 
sinalizações é possível fazer sim. Também sobre a outra indicação da limpeza das calçadas nas 
marginais, disse que foi procurada por várias pessoas, até no facebook algumas pessoas pediram 
para que fosse solicitada a limpeza, quem usa os pedestres, carrinho de bebê, tem uns locais que 
esta intransitável  e as pessoas tem que transitar pela rua mesmo e acabada sendo bastante 
perigoso. Terminada as Explicações Pessoais, o presidente avisou aos nobres Edis que em 
virtude do recesso do carnaval, a próxima sessão ordinária será realizada no dia 03/03, uma 
quinta-feira. Finalizando agradeceu a presença de todos. Nada há mais havendo a tratar o 
presidente encerrou os trabalhos da Sessão, sendo lavrada a presente Ata, que depois de lida e 
discutida será aprovada e assinada.  
 
Tuneiras do Oeste, 21 de fevereiro de 2022.  

 

 

 


