
 
 

 
 
ATA ORDINÁRIA     005/2022  

 
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, realizada 
no dia 07 (sete) de março 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 e Roseli Aparecida Marcelino Benatti. Verificou-se a 
ausência do vereador Maurício José Secco. Foram abertos os trabalhos da Sessão com a leitura 
da Bíblia Sagrada. Em seguida foi feita a leitura da Ata da sessão anterior nº. 004/2022, que 
depois de lida e discutida foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo com o pequeno 
expediente, foram lidos: Comunicado nº 002/2022 da vereadora Elizabete Delboni Peres, 
informando seu retorno à Presidência da Câmara Municipal a partir da data de 04/03/2022; 
Comunicado nº 003/2022 do vereador Adriano José Alves, informando que devido ao retorno da 
vereadora Elizabete Delboni Peres, volta a exercer o cargo de Vice-presidente na Mesa Diretora a 
partir da data de 04/03/2022; Ofício SEI nº 7/2022-REBIO Perobas/ICMBio o qual encaminha para 
conhecimento da Câmara Municipal o Relatório de Gestão de 2021 da Reserva Biológica das 
Perobas;  Convite de Inauguração do Supermercado Kurisco, a ser realizada em data de 
10/03/2022, às 09:00 horas na Rodovia Luiz Vitorino Marques, saída para Tapejara, nesta cidade 
de Tuneiras do Oeste/Pr; Indicação nº 004/2022 da Vereadora Roseli Aparecida Marcelino 
Benatti, indicando para que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal a fim de que seja 
realizada a contratação de uma assistente social para prestar serviços na Secretaria Municipal de 
Saúde, na cidade de Tuneiras do Oeste/Pr; e, Indicação nº 004/2022 do Vereador José Ribeiro, 
indicando para que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal a fim de que seja viabilizado 
junto ao órgão competente, treinamento de combate a incêndio para os funcionários das escolas 
municipais e dos CMEIs do município de Tuneiras do Oeste, bem como seja determinada a 
criação de planos de evacuação em situações de risco. 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 Nilson 
Barbosa de Souza parabenizando a vereadora Elizabete pelo seu retorno à Câmara de 
Vereadores, pois sabe que prestou um trabalho na Prefeitura com muita dignidade, atendendo 
bem as pessoas, os vereadores que lhe procuraram, a nossa comunidade, deixando os 
funcionários muito contentes com seu trabalho e, que tem ouvido muitas pessoas falando bem de 
sua pessoa na Administração. Disse que vamos continuar o nosso trabalho, com a mesma 
participação que tínhamos antes. Prosseguindo, agradeceu a pessoa do Cidão, Chefe o Pátio 
Rodoviário, que atendeu a um  pedido seu e do vereador Adriano, realizando um trabalho na 
Estrada Pé de Galinha, entre a serraria e a propriedade do Sr. Virgílio. Por fim, parabenizou todas 
as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, em especial a sua esposa Val, as suas filhas, a 
presidente Elizabete, vereadora Roseli, as funcionárias da Câmara, Roberta e Clarice, e as 
pessoas de Kássia e Tatiane que estavam presentes na sessão. Em seguida, fez uso da palavra 
o Vereador José Ribeiro, dando boas vindas a presidente da Casa e parabenizando as mulheres 
pelo seu dia e que Deus as abençoe grandemente. Após, fez uso da palavra a vereadora Roseli 
Aparecida Marcelino Benatti, agradecendo ao vereador Adriano pelo trabalho que desenvolveu na 
presidência da Câmara Municipal e também a vereadora Elizabete pelo trabalho a frente do Poder 
Executivo, fazendo também referência às palavras ditas pelo vereador Nilson, desejando boas 
vindas à Casa. Prosseguindo  disse sobre a Indicação da Assistente Social, informando que 
esteve participando das reuniões do Conselho de Saúde e que são muitas as situações que lá 
são discutidas e apresentadas e, que ao seu ver, se tem uma assistente social na saúde ajudaria 
a solucionar alguns problemas, como ajudar a fazer a triagem, a faze. Citou com relação a 
exames e consultas, pois todos tem direito, porém existem as prioridades, onde existem aqueles 
que não tem condições nenhuma e aqueles que se apertar um pouquinho conseguem custear. 
Citou também a sobre a distribuição de fraldas e leite, bem como a situação dos idosos, onde 
vários estão sendo atendidos em consultas nas quais os médicos identificam maus tratos, porém 
eles negam, mas se tem esse profissional na saúde para acompanhar, para fazer essa triagem, 



 
 

pois o PSS não é suficiente, acredita que ajudaria a Secretaria de Saúde a desenvolver um 
melhor trabalho. Finalizando desejou à Kassia, Tatiane e vereadora Elizabete um feliz dia das 
mulheres, que Deus possa as abençoar cada vez mais a cada dia. Em seguida fez uso da palavra 
o Vereador João Paulo de Oliveira Leite, parabenizando a presidente da Câmara pelo seu retorno 
e pelo ótimo serviço que desempenhou enquanto esteve como prefeita em exercício. Disse que 
como amanhã se comemora o dia Internacional da Mulher, esclareceu que no dia 08 (oito) de 
março de 1917 milhares de mulheres se reuniram no protesto na Rússia que ficou conhecido 
como "Pão e Paz". Nesse protesto, as mulheres reivindicaram melhores condições de trabalho e 
de vida, lutaram contra a fome e a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Disse a comemoração 
do Dia Internacional da Mulher frisa a importância da mulher na sociedade e a história da luta 
pelos seus direitos, enfatizando que hoje o mundo se depara com uma nova Guerra envolvendo a 
Russia e a Ucrania, uma guerra que só traz sofrimento para mulheres, crianças e homens que 
são a base de toda família. Portanto, homenageou todas as mulheres guerreiras que enfrentam 
guerras, dificuldades para se firmarem no mercado de trabalho, que sustentam seus lares e filhos, 
que defendem seus filhos como verdadeiras leoas, que ensinam e lecionam para toda 
comunidade com amor e esperança. Disse que nasceu de uma mulher que lhe ama 
incondicionalmente, e por isso homenageou todas as mulheres que se fazem presentes ou que 
acompanham a sessão para que nunca desistam de lutar por políticas públicas que atendam de 
forma igualitária e digna todas as mulheres do Brasil. Prosseguindo parabenizou a vereadora 
Roseli e a vereadora Elizabete, presidente da Câmara, dizendo que estão lutando por políticas 
públicas para melhorar a vida das mulheres, pois merecem ser reconhecidas. Disse que a 
presidente foi a primeira mulher assumir a prefeitura do nosso município, o que demonstra que as 
mulheres estão presentes e devem haver mais mulheres no parlamento representando a 
população, tese que sempre defendeu. Falou ainda sobre a indicação da vereadora Roseli, com 
respeito à assistente social para atender a Secretaria de Saúde, o que é muito necessário, posto 
que esteve acompanhando reuniões do Conselho e sabe que é uma necessidade de muito tempo. 
Disse que torce para que a indicação seja atendida o mais rápido possível, pois na última reunião 
do Conselho soube que a saúde do nosso município esta tudo ‘ok’ e tem dinheiro, então pode 
estar contratando este profissional. Finalizando, comunicou que estará protocolando ofício junto 
ao Prefeito sobre um empenho do Deputado Aroldo Martins no valor de R$ 250.000,00 (duzentos 
e cinqüenta mil reais) para a construção de um barracão industrial, que foi um pedido que ele e os 
vereadores José Ribeiro e Roseli fizeram e esperam o êxito, posto que o município precisa de 
investimento na área industrial. Terminada as Explicações Pessoais, a presidente agradeceu a 
Deus pela boa recuperação do Prefeito Bóia e do Vice Gerson, que graças a Deus estão 
recuperados, embora com a saúde meio frágil, mas estão a frente da Administração do município. 
Agradeceu imensamente a confiança tanto do prefeito quanto do vice em lhe dar a oportunidade 
de estar a frente da Administração do município e espera não ter decepcionado ninguém. 
Agradeceu aos funcionários e aos secretários, demonstrando que sozinhos não somo nada e que 
com a união de todos pelo bem do município, quem ganha é o povo tuneirense. Parabenizou o 
vereador Adriano, que esteve da presidência da Câmara, presidindo as sessões, dizendo saber 
que fez um bom papel. Agradeceu a todos os vereadores pela colaboração, demonstrando a 
união de todos. Prosseguindo, deixou sua homenagem às mulheres pelo seu dia, em especial a 
sua mãe, a quem atribui o exemplo de honestidade, de luta e educação dos filhos para que 
sempre pudessem seguir um bom caminho. Parabenizou a vereadora Roseli, a Vereadora Irani, a 
qual assumiu por alguns dias uma cadeira nesta Casa de Leis, as funcionárias da Câmara 
Municipal e, a Kassia e a Tatiane que sempre estão presentes na sessão. Por fim, agradeceu a 
presença de todos e não havendo mais nada a tratar o 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 março de 2022. 



 
 

 

 

 


