
 
 

 
 
ATA ORDINÁRIA     008/2022  

 
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, realizada 
no dia 28 (vinte e oito) 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. 007/2022, que depois de lida e discutida foi aprovada 
por unanimidade. Prosseguindo com o pequeno expediente, foi lida a Indicação nº 009/2022 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 maior número possível de 
servidores que prestam serviço no Pátio Rodoviário com o caminhão pipa e os equipamentos nele 
acoplado, neste município de Tuneiras do Oeste. Prosseguindo foram lidos: Projeto de Leis nº 
035/2022, Súmula: dispõe sobre a distribuição de absorventes higiênicos em Escolas Municipais, 
Unidades de Saúde e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município de 
Tuneiras do Oeste/PR e, dá outras providências; Projeto de Lei nº 036/2022, Súmula: convalida e 
regulamenta as dimensões contidas no plano viário dos loteamentos urbanos autorizados e 
aprovados até o início da vigência desta lei; dá nova redação ao inciso V do artigo 9º da lei 
042/2006 adequando ao contido na Lei 044/2006 (sistema viário) e regulamenta o parcelamento 
do solo para fins urbanos específico para área das ZEIS-Zona Especial de Interesse Social, no 
âmbito do município de Tuneiras do Oeste – Paraná, e dá outras providências. Após, a presidente 
encaminhou os respectivos projetos de lei para as comissões competentes para análise e 
emissão de 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, 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 032/2022 e nº 
033/2022, os quais foram aprovados por unanimidade. Prosseguindo, apresentou para Discussão 
e Aprovação em Primeiro Turno o Projeto de Lei nº 034/2022, com os pareceres das comissões 
favoráveis a sua aprovação, o qual foi aprovado por unanimidade. Neste momento o vereador 
Maurício José Secco, apresentou Requerimento verbal requerendo ao Plenário, com fundamento 
nos artigos 88, parágrafo único e art. 177, ambos do Regimento Interno, a dispensa de interstício 
para a discussão e aprovação em segundo turno do Projeto de Lei nº 034/2022 o qual já foi 
aprovado em primeiro turno. Diante do Requerimento apresentado pelo vereador, a presidente 
colocou o mesmo para aprovação perante o plenário em única votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade. Certificada a aprovação do requerimento, a presidente suspendeu a sessão por 05 
(cinco) minutos. Retomando os trabalhos da sessão a presidente, prosseguindo com a Ordem do 
Dia, colocou para discussão e aprovação em Segundo Turno o Projeto de Lei nº 034/2022, 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 o decreto 392/2022 que é referente à revisão geral anual com base no índice 
do IPCA acumulado no período de março de 2020 a fevereiro de 2021, e também o decreto 
393/2022 que preconiza a recomposição do índice inflacionário IPCA na ordem de 10,54% sobre 
os vencimentos dos servidores públicos municipais, exceto os agentes comunitários, agentes de 
saúde, de endemias que tem seus subsídios fixados por lei federal, então é um direito, e 
acabaram de votar o subsídios dos vereadores e dos funcionários  também é um direito, ficando 
muito feliz que vai acontecer esse índice, a recomposição é um desejo dos funcionários já tem 
nos cobrado há muito tempo, e através do decreto aqui o prefeito já agilizou isso dai, então fica 
aqui seus parabéns a administração por pensar também nos funcionários, não pensou na gente 
tem que trabalhar pensando num modo geral, deixando seus agradecimentos por este feito. Em 
seguida fez uso da palavra a vereadora Roseli Aparecida Marcelino Benatti, colocando uma 
situação que aconteceu recentemente, que gostaria de ter colocado na sessão passada, com o 
intuito, com objetivo de unirmos forças enquanto representantes da população para estar 
cobrando fiscalizando para tentar resolver este problema à secretaria de agricultura, acreditando 



 
 

que seja do conhecimento de alguns quando chove está molhando muito um lado dela inteira, as 
pessoas mandaram alguns vídeos, enfim, nesse processo de campanha esteve lá na quinta-feira 
passada e estava formando tempo de chuva e eles estavam colocando lona, plástico em todos os 
móveis, computador e até então não tinha conhecimento, chega lá outros dia está normal, e veio 
a chuva e realmente molha tudo lá, então tem pela prefeitura o pessoal que faz a mão de obra, os 
pedreiros, acredita que não seja tão difícil fazer aquela reforma, porque os funcionários não estão 
tendo condições de trabalhar nos dias de chuva, uma coisa simples, mas estará cobrando, 
verificando para que possam unir forças em prol daquele espaço daquela secretaria que merece 
um olhar especial. Neste momento o vereador José Ribeiro pediu um Aparte, o qual foi concedido, 
dizendo que tem mais departamentos municipais que está passando por este mesmo problema, 
inclusive a escola nova dependendo o dia tem setores lá que tem que ser usado lona, plástico 
para cobrir, então dá para unir forças sim e cobrar. Retomando a vereadora Roseli, disse que com 
certeza, as vezes é questão de estar levando para quem está lá na ponta, porque as vezes assim 
como não sabia, outros podem não saber do real conhecimento, acha as vezes que é um 
“goteirinha”. Então que unam forças para que melhore esse espaço. Continuando convidou a 
todos para o Rodeio no Rancho Texas no próximo final de semana, e diante da necessidade o 
Edy Texas ofereceu o leilão para a APAE que será no dia 03/04 a partir das 13:00 horas,  visto 
que não conseguiram fazer mais nenhuma promoção e a demanda de alunos aumentou, e tem 
necessidade de muitas melhorias, sanar algumas pendências, então estão todos convidados a 
irem prestigiar. Terminada as Explicações Pessoais a presidente agradeceu a presença de todos, 
que venham mais vezes é muito importante para que estejam por dentro de todos os 
acontecimentos. 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, 28 de março de 2022. 

 

 

 


