
 
 

 
 
ATA ORDINÁRIA     007/2022  

 
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, realizada 
no dia 21 (vinte e um) 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,  João Paulo de Oliveira Leite, 
José Ribeiro, Roseli Aparecida Marcelino Benatti e Maurício José Secco. Verificou-se a ausência 
do vereador Edmilson Aparecido da Silva. Foram abertos os trabalhos da Sessão com a oração 
do Pai Nosso. Em seguida foi feita a leitura da Ata da sessão anterior nº. 006/2022, que depois de 
lida e discutida foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo com o pequeno expediente, foram 
lidos: Indicação nº 002/2022 dos vereadores Nilson Barbosa de Souza, Elizabete Delboni Peres, 
Maurício José Secco, Adriano José Alves, Edmilson Aparecido da Silva e Sérgio Aparecido da 
Silva, indicando para que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal a fim de que designe ou 
disponibilize 01 (um) vigilante para a Praça Presidente Castelo Branco, neste município de 
Tuneiras do Oeste; Indicação nº 002/2022 do Vereador João Paulo de Oliveira Leite, indicando 
para que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, a fim de reiterar o contido na indicação nº 
013/2021, lida em plenário em data de 23/10/2021, e que até o momento não foi respondida, para 
que seja realizada a contratação de 01 (um) profissional Nutricionista para realizar atendimentos 
periódicos na unidade básica de saúde Ângelo Feltran Zanoni, atendimento este que deverá 
acontecer no mínimo 02 dias da semana, com a finalidade de conceder a todos os munícipes o 
direito à saúde, que é respaldado pela Constituição da República Federativa do Brasil; Indicação 
nº 002/2022, indicando para que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, a fim de que seja 
viabilizada e determinada a aquisição e instalação de 06 (seis) aparelhos de ar condicionado para 
as Escolas do Bairro Cuaraitava, sendo 04 (quatro) aparelhos para a Escola Municipal Souza 
Naves e 02 (dois) aparelhos para Escola de Campo Cuaraitava, no município de Tuneiras do 
Oeste; Indicação nº 003/2022 indicando para que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, a 
fim de que seja viabilizada e determinada a instalação de alambrado na Escola Municipal Souza 
Naves localizada no Bairro Cuaraitava, no município de Tuneiras do Oeste; Indicação nº 
004/2022, indicando para que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, a fim de que seja 
determinada a construção de um banheiro nas dependências da quadra de esporte do Bairro 
Cuaraitava, no município de Tuneiras do Oeste. Indicações estas do vereador Sérgio Aparecido 
da Silva; Indicação nº005/2022 da vereadora Roseli Aparecida Marcelino Benatti, indicando para 
que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, a fim de que determine a poda de árvores nas 
ruas da cidade, neste município de Tuneiras do Oeste/PR. Indicação nº 006/2022, indicando para 
que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, a fim de que seja feita manutenção de todo o 
perímetro da estrada Ponte Preta e cascalhamento nos locais que forem necessários, neste 
município de Tuneiras do Oeste; Indicação nº 007/2022, indicando para que seja encaminhado 
ofício ao prefeito municipal, a fim de que seja feita manutenção e cascalhamento da estrada que 
liga o Distrito de Aparecida do Oeste ao Bairro Cuaraitava, principalmente no trecho entre a 
propriedade do Sr. Romoaldo a saída para o Bairro São Paulino, neste município de Tuneiras do 
Oeste. Indicação nº 008/2022, indicando para que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, 
a fim de que seja construído calçamento, e realizado melhorias na sinalização de trânsito em 
frente ao Estádio Municipal Cléber Rodrigues de Souza, neste município de Tuneiras do Oeste. 
Indicações estas do vereador José Ribeiro. Requerimento nº 001/2022 da vereadora Elizabete 
Delboni Peres, solicitando a adoção de providencias e medidas urgentes na reintegração de 
posse do salão comunitário localizado no Conjunto Jardim Berço da Família Feliz, nesta cidade de 
Tuneiras do Oeste, bem como a realização de reparos necessários no mesmo, com o fim de ser 
utilizado pela comunidade do local. Prosseguindo foi lido o Ofício nº 239/2022 do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, referente Acórdão de Parecer Prévio; Por fim, foi lido o Acórdão de 
Parecer Prévio nº 295/2021 – primeira Câmara, Ementa: Prestação de Contas do Prefeito do 
Município de Tuneiras do Oeste, exercício de 2020. Parecer Prévio pela regularidade das contas. 
Não havendo mais nada para o pequeno expediente, passou-se para o Grande Expediente. Não 
havendo vereadores inscritos para o Grande Expediente, a presidente passou para a Ordem do 
Dia. Na Ordem do Dia, a presidente colocou para Discussão e Aprovação em Segundo Turno os 



 
 

Projetos de Lei nº 030/2022 e nº 031/2022, os quais foram aprovados por unanimidade. 
Prosseguindo, apresentou para Discussão e Aprovação em Primeiro Turno os Projetos de Lei nº 
032/2022 e nº 033/2022, com os pareceres das comissões favoráveis a sua aprovação, os quais 
foram aprovados por unanimidade. Por fim, apresentou para Discussão e Aprovação em Turno 
único o Requerimento nº 001/2022, de sua autoria, o qual foi aprovado 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 comentando sobre sua indicação a qual reitera 
solicitando nutricionista, dizendo que assim como já disse nessa Casa o município foi multado 
porque não tem nutricionista no hospital, não sabendo se é de conhecimento de todos os 
vereadores, é uma necessidade, por isso reitera sua indicação a qual já foi feita no ano passado 
no mês de outubro, trazendo mais uma vez para que seja atendida para o beneficio da população. 
Em seguida fez uso da palavra a vereadora Roseli Aparecida Marcelino Benatti, parabenizando os 
vereadores pelas indicações, todas muitas válidas, mas assim,   falando sobre a indicação dos Ar 
Condicionados feita através do vereador Sérgio, ar condicionado hoje em dia não é mais luxo é 
uma necessidade, que bom que fez essa indicação, aqui no município sabe que serão 
contemplados. Com relação à indicação do vereador João Paulo sobre a nutricionista, semana 
passada encontrou uma mãe e o bebê dela foi diagnosticado com diabetes e a mãe está perdida 
não sabe o que faz, por onde começa com questão de alimentação, se tem uma profissional para 
auxiliar é uma benção, porque nem sempre a família tem condições de pagar esse profissional, e 
quanto às podas de arvores disse que várias pessoas lhe procuraram, e realmente aonde as 
pessoas falaram da necessidade passou a noite e uma simples poda de árvore resolve o 
problema da iluminação, Rua Santa Catarina, Avenida Arthur Thomas entre outras. Terminada as 
Explicações Pessoais, a presidente agradeceu a todos os vereadores que acabaram de aprovar o 
requerimento que fez, esperando contar com a colaboração de todos, principalmente a do 
vereador João Paulo  por estar sempre preocupado com o bem estar da comunidade, e também 
sabe que aquele espaço é da população, da sua comunidade envolvida e ouvindo a ata da 
sessão anterior, só tem que parabenizar o vereador que sempre atua com preocupação com o 
bem estar da comunidade,  e está sempre na fiscalização. Continuando comentou sobre o projeto 
de lei que não colocou em votação hoje o qual é sobre a revisão anual dos subsídios dos 
vereadores, presidente da câmara, prefeito, vice-prefeito, chefe de gabinete e secretários, 
pedindo aos vereadores que sentem conversem e se decidam, porque semana passada não fez 
outra coisa assim como o jurídico em dar esclarecimentos às pessoas, esse projeto foi postado 
em rede social, é um projeto público que todos eles podem e sim ser postado, comentado, mas 
não de uma forma a não ser esclarecido, causando desconforto ao jurídico, e toda equipe dessa 
Casa sendo que é um projeto legal, o qual sempre quando esteve vereadora é um direito, e se 
não aprovar vão estar prejudicando aos secretários, então que analisem e vejam se realmente 
têm interesse, se não tiver não tem problema, independente ficando a critérios de vocês, se achar 
por bem que permaneça e não faça a correção pra sua pessoa é independe.    Finalizando 
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, 21 de março de 2022. 



 
 

 

 

 


