
 
 

 
 
ATA ORDINÁRIA     006/2022  

 
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, realizada 
no dia 14 (quatorze) 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, Roseli Aparecida Marcelino Benatti e Maurício José 
Secco. Foram abertos os trabalhos da Sessão com a oração do Pai Nosso. Em seguida foi feita a 
leitura da Ata da sessão anterior nº. 005/2022, que depois de lida e discutida foi aprovada por 
unanimidade. Prosseguindo com o pequeno expediente, foram lidos: Indicação nº 003/2022 do 
Vereador Maurício José Secco, indicando para que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal 
a fim de que determine a realização de cascalhamento na Estrada Três Perobas que faz ligação 
com o município de Janiópolis, neste município de Tuneiras do Oeste; Indicação nº 004/2022 do 
Vereador Maurício José Secco, indicando para que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal 
a fim de que determine a realização de cascalhamento na Estrada do Bairro Ouro Verde, neste 
município Tuneiras do Oeste; e, Indicação nº 005/2022 do Vereador José Ribeiro, indicando para 
que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal a fim de que seja viabilizada a aquisição de um 
gerador de energia elétrica para a Santa Casa Municipal de Saúde de Tuneiras do Oeste. 
Continuando, foram lidos: Projeto de Lei nº 032/2022 - Súmula: Institui o Domicílio Tributário 
Eletrônico Fiscal e dá outras providências; Projeto de Lei nº 033/2022 – Súmula: Dispõe sobre a 
revisão dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste/Pr e, Projeto 
de Lei nº 034/2022 - Súmula: Dispõe sobre a revisão  geral anual dos subsídios dos vereadores, 
Presidente da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste/Pr e, do Prefeito, Vice-Prefeito, Chefe de 
Gabinete e Secretários municipais do município de Tuneiras do Oeste/Pr. Após a presidente 
encaminhou os respectivos projetos de lei as comissões competentes para que analisem e 
emitam seus respectivos pareceres nos termos regimentais.Não havendo mais nada para o 
pequeno expediente, passou-se para o Grande Expediente. No grande expediente fez uso da 
palavra o Vereador José Ribeiro, dizendo que com respeito a sua indicação sobre o gerador de 
energia, acredita ser um ‘absurdo’ um hospital municipal não ter um gerador em um caso de 
emergência de uma falha da Copel, pois se atrapalha o trabalho até mesmo durante o dia, 
imagina durante a noite, vai chegar uma pessoa lá, por mais simples que seja o atendimento, vai 
ter que ter um enfermeiro auxiliando o médico e outro clareando com a lanterna do celular, o que 
é um absurdo, e nos dias de hoje não pode existir mais, por isso fez a indicação, que não é um 
cobrança só sua, mas da comunidade, de pessoas que passaram por transtorno de atendimento, 
não por falha dos funcionários públicos, mas por uma falha do município. Não havendo mais 
vereadores inscritos para o Grande Expediente, a presidente encerrou o Grande Expediente e 
passou para a Ordem do Dia. Na Ordem do Dia, a presidente apresentou para Discussão e 
Aprovação em Primeiro Turno os Projetos de Lei nº 030/2022 e nº 031/2022, com os pareceres 
das comissões favoráveis a sua aprovação, os quais foram aprovados 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 dizendo que acredita na virtude como baliza de 
desempenho no serviço público e que seu trabalho é transparência na Administração Pública, 
pelo equilíbrio de razões, pela honestidade e propósitos, e pelo olhar político verdadeiramente 
voltado para a população. Disse que não escolhe missão e que seu respeito é pelo soberano 
interesse público e onde ele quer que esteja. Parabenizou o vereador José Ribeiro pela indicação 
do gerador, que é suficiente e necessário, pois não sabia que o que tem no hospital não esta 
funcionando, ficou sabendo hoje. Disse ser muito bom se o Poder Executivo puder atender essa 
indicação. Prosseguindo fez referência as indicações do vereador Maurício, dizendo serem muito 
válidas e necessárias, porque beneficia não só os moradores que trafegam lá, mas também os 
alunos que necessitam desse meio para irem à escola, parabenizando assim o vereador pelas 
indicações. Em seguida, fez uso da palavra o vereador José Ribeiro falando sobre o sistema de 
monitoramento que nossa cidade não possui e que faz um falta imensa, pois hoje nosso município 
foi mais uma vez alvo de assalto a mão armada, haja vista que tivemos um roubo de um 
caminhão da Souza Cruz, próximo ao Bairro Cuaraitava, e graças ao bom trabalho da polícia 



 
 

militar de Tuneiras do Oeste esse caminhão foi recuperado em menos de uma hora e meia 
(01:30) e o motorista foi resgatado em meio ao mato, local onde estava sendo mantido em 
cárcere, seqüestrado, dizendo acreditar que a vida dele foi salva por isso, pois não sabe o que 
poderia ter acontecido com ele em meio ao mato. Disse ainda, que agora no início da noite foi 
recuperado um veículo no Distrito de Marabá, um Uno com a numeração do chassi adulterada. 
Falou que não fez indicação e que não irá fazer, porque acredita que se fizer vai ficar mais difícil 
ainda para que isso venha a acontecer, mas gostaria que saísse dessa casa um pedido urgente 
para que fossem tomadas as devidas providências para que surgisse em nosso município um 
projeto de monitoramento. Terminada as Explicações Pessoais, a presidente 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, 14 de março de 2022. 

 

 

 


