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Ata da 02ª SESSÃO ORDINÁRIA, I Período Legislativo, realizada no dia 21 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, Marcos 

Antonio Karpinski, Paulo dos Anjos Pereira. AUSENTES: não houve. 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: não houve. 

TRIBUNA LIVRE: não houve. PALAVRA LIVRE: Presidente Pedro Gilson 

agradeceu a presença do vice-prefeito Marcos Aurelio de Andrade Lemos e 

secretários municipais Antonio Loir Esconiscki e José Vosniaki Ribeiro. 

Vereador Paulo Cesar de Macedo falou sobre uma reportagem vista no 

Fantástico a respeito da depressão. Disse que em Quitandinha se consome 

cerca de 14 mil cápsulas de fluoxetina, substância para tal doença. Visto o 

excesso de consumo falou da necessidade de um estudo para prevenção da 

doença. Falou do combate ao uso de drogas lendo um informativo que fala 

sobre o assunto, como a ação em São Paulo do internamento compulsório. 

Detalhou algumas outras ações e falou também da necessidade de ações aqui 

em Quitandinha. Uma delas é sobre um convênio do Município com alguma 

clínica para tratar do problema, pois é difícil conseguir o internamento. Sugeriu 

um apoio financeiro para com a clínica a fim de estabelecer o convênio. 

Vereador José Alfredo disse que é a favor da sugestão do vereador Paulo 

Cesar. ORDEM DO DIA: PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 001/2013: 

Composição das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de 

Quitandinha. Ficam compostas as Comissões Permanentes da Câmara 

Municipal de Quitandinha, em conformidade com o Artigo 33° do Regimento 

Interno desta Casa de Leis. Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Kelli 

Rocha dos Santos Lechinoski - PSD, Relator Paulo Cesar de Macedo - PSDB, 

Membro Marcos Antonio Karpinski - PR. Comissão de Finanças e Orçamento: 
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Presidente Marcos Antonio Karpinski - PR, Relator Paulo dos Anjos Pereiral - 

PSC, Membro: Antonio de Jesus Nenemann - PMDB. Comissão de Obras e 

Serviços Públicos: Presidente Marcos Elio de Deus Leal - PSB, Relator João 

Acir Alves dos Santos - PRB, Membro José Alfredo Neto Gonzaga de Oliveira - 

PSC. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social: Presidente Antonio 

de Jesus Nenemann - PMDB, Relator José Alfredo Neto Gonzaga de Oliveira - 

PSC, Membro Kelli Rocha dos Santos Lechinoski – PSD. Comissão de 

Recebimento de Bens: Presidente Paulo dos Anjos Pereiral – PSC, Relator 

Paulo Cesar de Macedo - PSDB, Membro João Acir Alves dos Santos - PRB. 

Discussão: nenhum manifesto. Votação: aprovado por unanimidade. PROJETO 

DE LEI N° 01/2013 e Mensagem n° 01/2013: Altera redação do art. 4° da Lei 

n. 644, de 06 de julho de 2006. Leitura do Regime de Urgência: Discussão do 

Requerimento: nenhum manifesto. Votação do Requerimento: aprovado por 

unanimidade. 1ª Discussão: nenhum manifesto. 1ª Votação: aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 001/2013, de 25 de janeiro de 2013: 

Dispõe sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Quitandinha e dá 

outras providências. O Presidente encaminhou para as Comissões de Justiça e 

Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. PROPOSIÇÃO: N° 001/2013– 

Vereador Marcos Elio de Deus Leal solicita implantação de linha de ônibus nas 

localidades de Vila Rural, Salso, Lagoa Verde, Cerro Verde e Vermelhinho. 

Discussão: nenhum manifesto. Votação: aprovado por unanimidade. 

PROPOSIÇÃO: N° 002/2013 – Vereador Pedro Gilson Ribas solicita: ponto de 

ônibus na estrada da Água Clara de Cima; construção de uma casa de coleta 

de lixo no mesmo endereço e construção de duas casas de coleta de lixo 

sendo uma próxima à mercearia do senhor Osmar Barros Ribas e outra 

próxima à residência do senhor Orestes Ribas. Discussão: nenhum manifesto. 

Votação: aprovado por unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 003/2013 – Vereador 

João Acir Alves dos Santos solicita a construção de banheiro no Cemitério 

Municipal de Quitandinha. Discussão: nenhum manifesto. Votação: aprovado 

por unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 004/2013 – Todos os Vereadores 

reiteram solicitação quanto a instalação do Armazém da Família. Discussão: 
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Vereador Paulo Cesar disse que foi promessa de campanha de todos os 

candidatos e espera que seja cumprida. Vereador João Acir falou que certas 

ações devem partir do Executivo e acredita que a união de todos os vereadores 

podem conseguir muitos benefícios. Falou das visitas nas casas em que se 

discutia a importância do Armazém da Família. . Votação: aprovado por 

unanimidade. Presidente Pedro Gilson lembrou que em outras gestões já havia 

tal reivindicação. PROPOSIÇÃO: N° 005/2013 – Vereador Antonio de Jesus 

Nenemann solicita instalação de antena de sinal da Empresa Claro em Doce 

Grande. Discussão: nenhum manifesto. Votação: aprovado por unanimidade. 

PROPOSIÇÃO: N° 006/2013 – Vereador Paulo Cesar de Macedo solicita a 

inclusão de gratificação nos períodos de férias, licença-prêmio e afastamentos 

para tratamento de saúde bem como no décimo terceiro salário referente ao 

Projeto de Lei Municipal n° 01 de 08 de janeiro de 2013. Discussão: Vereador 

Paulo Cesar reforçou a necessidade deste benefício e disse como é difícil 

trazer profissionais para Quitandinha. Vereador José Alfredo reforçou a 

proposição citanda que houve profissionais que foram embora por falta de 

incentivo salarial. Votação: aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO 

PESSOAL: cinco minutos e não aparteado. Vereador Antonio de Jesus falou 

sobre o benefício que o Armazém da Família pode ser um incentivo na 

economia de Quitandinha, dizendo que não necessariamente irá prejudicar os 

outros comércios do ramo. Agradeceu o apoio na aprovação das proposições. 

Vereador José Alfredo disse que não vê onde pode prejudicar outros comércios 

pois a sobra de dinheiro será usado em outras compras. Disse que proposições 

não atendidas devem ser reiteradas por quem assim desejar pensando no bem 

da população. Vereador João Acir falou sobre uma conversa com um cidadão 

que agredia verbalmente a função de vereador. Falou sobre a importância da 

união dos vereadores quando ouvir alguém denegrindo a imagem de 

Quitandinha e desta Casa de Leis. Falou sobre a necessidade de defender e 

ouvir as críticas cabíveis. Presidente Pedro Gilson passou a palavra ao vice-

prefeito Marcos Aurelio o qual falou da satisfação em estar presente por já ter 

sido vereador na gestão anterior. Quanto ao Armazém da Família falou que é 
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um compromisso e que será cumprido. Falou que não será para promover 

político, mas para beneficiar a população; disse que estão à disposição para 

atender a todos; que o período político já passou e que estar juntos para atingir 

objetivos comuns é o ideal. ENCERRAMENTO: Presidente Pedro Gilson 

encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Falou sobre o pedido de 

proposições com 24 horas de antecedência para fins de organização bem 

como do limite do número de proposições em cada sessão. Nada mais 

havendo, eu, Licimar Meinelecki, redigi a presente ata, a qual será assinada 

pela Mesa Diretora após lida e aprovada em plenário.   

 

 

 

 PEDRO GILSON  RIBAS                    MARCOS ELIO DE DEUS LEAL         ANTONIO DE JESUS NENEMANN 

            Presidente                                                Vice-presidente                                                          1° Secretário                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


