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Ata da 01ª SESSÃO ORDINÁRIA, I Período Legislativo, realizada no dia 14 de 

fevereiro de 2013. Estiveram presentes, às 19h30min, na Câmara Municipal de 

Quitandinha, os senhores Vereadores: Presidente da Mesa Diretora Pedro 

Gilson Ribas, Vice-presidente Kelli Rocha dos Santos Lechinoski, 1° Secretário 

Marcos Elio de Deus Leal, 2° Secretário Paulo Cesar de Macedo, Vereadores: 

João Acir Alves dos Santos, José Alfredo Neto Gonzaga de Oliveira, Paulo dos 

Anjos Pereira. POSSE DE VEREADOR: mediante o pedido de afastamento do 

vereador Alisson Adalberto Paluski para assumir cargo de confiança junto ao 

Poder Executivo como Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento 

Urbano, o Presidente Pedro Gilson Ribas empossou o vereador suplente 

Antonio de Jesus Nenemann, o qual prestou juramento e assumiu seu lugar 

junto ao Plenário. AUSENTES: Marcos Antonio Karpinski, o qual justificou 

ausência. Em seguida o presidente solicitou a leitura de trecho da Bíblia e 

leitura da ATA da sessão anterior, realizada pela secretária Licimar Meinelecki. 

A ata foi aprovada por unanimidade, sem nenhum manifesto. EXPEDIENTE: 

Ofício do Poder Executivo n° 28/2013 – Relatório Exercício de 2012; Ofício do 

Poder Executivo n° 29/2013 – Audiência Pública da Secretaria Municipal de 

Administração. Ofício Circular CEE/CGG 001/12 e 002/12 DO GOVERNO DO 

PARANÁ; Comunicado da Empresa OI. Ofício n° 11/2012 do Diretório do PSC. 

Telegramas da Secretaria Nacional da Saúde; do FNDE; da Secretaria de 

Assistência Social; Comunicados das Câmaras de Balsa Nova, Lapa e São 

José dos Pinhais sobre a composição da atual legislatura. Carta do Senado 

Federal. TRIBUNA LIVRE: não houve. PALAVRA LIVRE: Prefeito Municipal 

Marcio Neri de Oliveira. Iniciou agradecendo a presença de todos e nominando 

os vereadores eleitos. Apresentou os nomes dos secretários do seu mandato. 

Elogiou a administração da prefeitura entregue a ele. Falou dos trabalhos 

realizados dentro desses cem dias de administração como prefeito e que muita 

coisa ainda será realizada. Falou do compromisso em fazer o que se prometeu 

em campanha. Disse sobre pensar no bem comum em prol do povo que os 

elegeu. Falou sobre projetos que estão sendo encaminhados em breve. Disse 
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que as portas estarão abertas para quem precisar mesmo com agenda corrida. 

Disse que é uma pessoa do diálogo e uma pessoa de Deus antes de tudo. 

Repassou algumas ações que já estão ocorrendo nas secretarias, citando entre 

eles, os serviços básicos de atendimento. Falou que o calendário de atividades 

para 2013 já está praticamente pronto. Especificou algumas ações mais 

pontuais de cada secretaria enfocando prioridades. Elogiou a administração do 

ex-prefeito Valfrido Eduardo Prado. Disse ainda que contem sempre com ele 

dentro das possibilidades. Parabenizou aos vereadores eleitos, em especial 

aos que assumem pela primeira vez. Agradeceu a Deus e à população. 

ORDEM DO DIA: não há em virtude do pronunciamento do prefeito na primeira 

sessão. EXPLICAÇÃO PESSOAL: cinco minutos e não aparteado. Vereador 

Paulo Cesar de Macedo disse que parabeniza o prefeito (Marcio) Rato pelo 

trabalho que ele fazia antes de eleito. Disse que foi muito bem preparado para 

esta legislatura, não tendo vergonha de ter varrido ginásio. Disse que passou a 

eleição e não há que cobrar por enquanto. Disse que ainda demora certo 

tempo para engrenar as coisas; que espera que o prefeito faça uma boa 

administração; que cobrará o que foi prometia; parabenizou cada vereador sem 

considerar as picuinhas de campanha; que como vereador tem orgulho do 

cargo que ocupa apesar dos nove anos na cidade; que trabalhará muito da 

população; que não quer ser cobrado não pode estar onde está, seja vereador, 

prefeito, secretário ou outro; agradeceu a Deus e disse que temos que cuidar 

porque citar sempre Ele é perigoso, porque os outros não enxergam tudo, mas 

Deus sim vê tudo; elogiou cada vereador, nominando-os. Vereador José 

Alfredo agradeceu a presença de todos, convidando que se façam presentes 

sempre e não só hoje. Vereador João Acir falou da importância da presença de 

todos; agradeceu aos eleitores os quais irá representar com prazer; falou da 

importância do trabalho unido, sendo entre vereadores ou com o Poder 

Executivo; disse que política é passageira e que importa trabalhar unido e ouvir 

a comunidade; que crítica é construtiva e destrutiva; que em outras épocas já 

saiu para que o então prefeito rato assumisse a vaga, pois era seu sonho e que 

certamente, é orgulho de seu pai;  
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Vereador Marcos Elio parabenizou os secretários e prefeito que com certeza 

estão com vontade de trabalhar; elogiou também o ex-prefeito Valfrido (Neco); 

citou o grande desenvolvimento da cidade. Vereador Antonio Nenemann disse 

que considera esta Casa uma família e esta Casa trabalha por todas as outras 

famílias e o grande chefe é o Rato; que hoje está aqui quem o povo quer que 

esteja; agradeceu o grupo que está junto ao prefeito Rato pois são eles que 

irão facilitar  o trabalho e realizar o que aqui for pedido. Que unidos jamais 

serão vencidos; que o vice-prefeito Marquinhos já assumiu a vaga que ele 

cedeu e isso lhe dá orgulho; Vereadora Kelli nominou as autoridades; falou do 

orgulho de fazer parte desta Casa; em trabalhar pelo povo; que irá cuidar de 

Quitandinha e de sua gente; que assume compromisso de trabalhar e 

protestar, conforme sua consciência; falou de não perder autonomia dentro dos 

poderes; que a parceria é essencial para se conseguir um bom trabalho; 

reafirmou o trabalho para todos, sem distinção; agradeceu aos companheiros e 

à família pelo apoio que teve. Presidente Pedro Gilson falou dos ex-vereadores 

que ajudaram a fazer um excelente trabalho; que o ex-prefeito fez um sucessor 

porque trabalhou muito bem por Quitandinha; agradeceu a presença de todos, 

em especial do prefeito Rato, disponibilizando apoio. ENCERRAMENTO: 

Presidente Pedro Gilson encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. 

Nada mais havendo, eu, Licimar Meinelecki, redigi a presente ata, a qual será 

assinada pela Mesa Diretora após lida e aprovada em plenário.   
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