
 
 

 
 
ATA ORDINÁRIA     009/2022  

 
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, realizada 
no dia 04 (quatro) de abril 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.008/2022, que depois de lida e discutida foi aprovada por 
unanimidade. Prosseguindo foram lidas: Indicação nº 005/2022 do vereador Maurício José Secco, 
indicando para que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal a fim de que determine a 
colocação de Placas de Sinalização na estrada que liga Tuneiras do Oeste a Aparecida do Oeste, 
especificamente na descida do Rio Moura, neste município de Tuneiras do Oeste; Indicação nº 
010/2022, indicando para que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal a fim de que seja 
viabilizado junto a Secretaria competente estudo sobre o aparelho de raio-x da Santa Casa 
Municipal de Tuneiras do Oeste; Indicação nº 011/2022, indicando para que seja encaminhado 
ofício ao prefeito municipal a fim de que seja feita operação “tapa buracos” nas Ruas 
pavimentadas do Distrito de Aparecida do Oeste, neste município de Tuneiras do Oeste;  
Indicação nº 012/02022, indicando para que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal  a fim 
de que seja novamente realizada operação “tapa buracos” na estrada pavimentada que liga 
Tuneiras do Oeste ao Distrito de Aparecida do Oeste, neste município, tendo como referencia da 
Ponte do Rio Moura até o Distrito; e Indicação nº 013/2022 indicando para que seja encaminhado 
ofício ao prefeito municipal a fim de que seja feita manutenção da estrada pavimentada que liga 
Tuneiras do Oeste ao Distrito de Aparecida do Oeste, neste município, tendo como referencia as 
proximidades da Mina. Indicações estas do vereador José Ribeiro. Prosseguindo foi lido o 
Requerimento nº 003/2022 do vereador José Ribeiro, solicitando o envio de relatório emitido pelo 
Departamento de Recursos Humanos, contendo a relação de servidores municipais que se 
encontram afastados de suas funções por motivo de férias, Licença Médica, Licença Prêmio, 
Licença especial sem remuneração e outras equivalentes.   Por fim, foi lido o Ofício nº 230/2022 
do prefeito municipal, Assunto: Prestação de Contas Municipal, referente ao exercício financeiro 
de 2021. 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 
Primeiro Turno o Projeto de Lei nº 036/2022, com os pareceres das comissões favoráveis a sua 
aprovação, o qual foi aprovado por unanimidade. Por fim, colocou para Discussão e Aprovação 
em Turno Único o Requerimento nº 003/2022 do vereador José Ribeiro, 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, parabenizando a 
vereadora Roseli pelo evento realizado ontem em prol da APAE, o leilão, parabéns por todo 
esforço, dedicação e empenho em prol da família Apaiana, não só  seu agradecimento como de 
todos os alunos da APAE, dos pais, familiares, foi muito gratificante, a hora que esteve lá viu que 
conseguiram obter êxito, foi um grande leilão. Disse que não conhecia esse lado da vereadora, 
mais depois em conversa com o Sr. João, soube que a mesma sempre esteve empenhada nestas 
promoções para estar buscando recursos para APAE, parabéns. Parabenizou-a também pela 
união com sua família todos lá na ação em prol dos alunos da APAE, que Deus abençoe sempre 
mais sua vida. Agradeceu também as pessoas que estiveram lá comprando e muitas pessoas 
falaram do esforço da vereadora a qual foi atrás e em poucos dias conseguiu um numero 
significante de cabeças de gado, carneiros, porcos entres outros prêmios que foram doados, isso 
é gratificante, a recompensa vem de Deus e é isso que importa. Continuando comentou sobre a 
indicação do vereador Maurício, dizendo que ontem mesmo teve um acidente neste local, já é 
terceira vez que presencia, e aconteceu porque não tem as placas bem como as demarcações, e 
foi se informar  acredita que o DNIT pode ajudar, informando que já  encaminhou um e-mail ao 
mesmo e assim como o município pode também estar fazendo sua parte, já passou da hora de 
fazer as demarcações e também colocar as placas. As pessoas que moram em Aparecida, os 



 
 

Tuneirenses que freqüentam lá conhecem todo o caminho, mas as pessoas que vem de fora, para 
algum evento, uma festa, visitar parentes, esses dias mesmo um Pastor que não conhecia lá, na 
hora de voltar de lá passou direto, as três vezes que cita o acidente ali, foi que passaram direto ali 
no trevo da Cocamar entraram direto. Parabéns vereador pela indicação. Finalizando, comentou 
sobre a indicação do vereador José Ribeiro, dizendo que ano passado fizeram a indicação e foi 
feita essa manutenção, mas é necessário fazer novamente, não está tão ruim, mas é necessário 
fazer os devidos reparos sempre, parabenizando-o pela indicação.  Em seguida fez uso da 
palavra a vereadora Roseli Aparecida Marcelino Benatti, a qual agradeceu as palavras do 
vereador João Paulo, e que realmente já são vinte anos que trabalha na APAE e sempre esteve 
envolvida sim, com muito amor, muita dedicação, o vereador Maurício tem parente lá matriculado 
o Rafael, o vereador Edmilson também, mas acredita que todos aqui conhecem alguém que 
estuda lá e sabe da importância do trabalho e quando a gente  corre atrás, quando se dedica 
realmente com amor e dedicação a um evento como esse é só bênçãos, tudo acontece da melhor 
forma, só tem que agradecer a Deus, as pessoas que colaboraram, muito obrigado, e também ao 
prefeito onde encaminharam um ofício solicitando a ambulância do município para atender nos 
dois dias, porque a ambulância iria ficar por conta da APAE e o evento em prol, pela parceria e 
gratidão ao Edy Texas,e foram atendidos através do prefeito, Nivaldo e Secretária de Saúde, 
agradecendo a todos que colaborou. Finalizando parabenizou os vereadores por suas indicações. 
Terminada as Explicações Pessoais a presidente agradeceu a presença de todos. Nada mais 
havendo a tratar encerrou os trabalhos da Sessão, sendo lavrada a presente Ata que depois de 
lida e discutida será aprovada e assinada. Tuneiras do Oeste, 04 de abril de 2022. 

 

 

 


