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Ata da 5ª SESSÃO ORDINÁRIA, I Período Legislativo, realizada no dia 14 de 

março 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: Telegrama 

do FNS N° Ref. 003137 e FNDE N° CMOO6333/2013 E CMO11849/2013. 

Convite do Instituto Capacitar. Ofício n° 136/1ª PJ de Rio Negro/PR/2013. 

Convite da CONSEG para reunião dia 20/03/2013. Ofício do Poder Executivo 

n° 45/2013. TRIBUNA LIVRE: não houve. PALAVRA LIVRE: Vereador Paulo 

Cesar disse que domingo próximo passado houve um atropelamento próximo à 

sua residência e devido à preocupação com o fato, pede que o secretário 

municipal de saúde Antonio Loir Esconiscki possa esclarecer algumas 

perguntas, visto o mesmo estar presente. Como funciona o SAMU? Secretário 

respondeu que na audiência realizada sessão passada houve tal 

esclarecimento, mas esclareceu que ao ligar para o 192 cai numa central em 

Curitiba e esta comanda as ações no SAMU da região, no qual há o 

deslocamento para atendimento e que esse processo obrigatório pode levar 

cerca de 10 minutos, mas para os primeiros socorros, isto pode representar 

para quem está precisando muito mais tempo. Pode demorar mas não se 

recomenda a imprudência de mexer com a pessoa, no caso citado, atropelado. 

Vereador Paulo Cesar comentou que a ambulância  que atendeu não estava 

devidamente equipada e graças à uma pessoa qualificada houve atendimento 

ideal. Perguntou quanto o SAMU recebe por mês. Secretário disse doze mil por 

mês. Vereador disse que funcionários reclamaram que chegam a comprar 

alguns equipamentos básicos para uso. Disse que acha que o ideal é dispor do 
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que é preciso para os atendimentos. Que não se tenha burocracia com tantas 

ligações. Que seja dada transparência de prestação de contas de como tal 

verba está sendo gasta, pois até de alimentação para funcionários foi 

reclamado pelos mesmos; reforçou evitar a burocracia. Disse que não é culpa 

dos funcionários, mas do sistema. Secretário disse que na audiência pública da 

saúde realizada foram explicadas todas estas questões. Disse que há muito 

gasto com materiais básicos de uso constante/diário; que o valor destinado não 

chega a dar para pagar os funcionários e que a despesa é alta; disse que há 

equívoco quanto a funcionários pagarem por material e que desconhece o 

desfalque de materiais. Vereador falou de máscaras, desfibrilador. Secretário 

disse que o desfibrilador só pode ter em ambulância de complexo atendimento 

e com técnico especializado. Vereador disse que espera soluções e sugeriu 

campanha popular para saber das providências em caso de precisar do SAMU. 

Secretário disse que muitos desconhecem o procedimento e acabam 

desligando o fone por achar que irá esperar muito tempo na linha e por isso 

não é recomendado desligar. Disse que a técnica explicou como funciona, mas 

disse que irá oficiar ao SAMU geral que possa ser disponibilizada chamada 

local direta, mas que o SAMU daqui atende outros municípios e por isso não 

tem como disponibilizar chamada apenas para Quitandinha. Presidente Pedro 

Gilson disse que foi explicado na audiência e falou sobre o benefício de falar 

isso na rádio comunitária. Vereador Antonio disse que houve um caso na 

família e a filha foi atendida n Hospital de Piên e que estava na audiência da 

saúde e ajudou em outra ocasião no atendimento do SAMU e que o 

procedimento é assim mesmo. Disse que o SAMU é essencial e que se fosse 

possível a chamada ser direta para a central daqui iria beneficiar muito a 

rapidez no atendimento. Justificou ausência na sessão anterior. Vereador José 

Alfredo falou que no caso do SAMU ele dá razão ao vereador Paulo. Que o 

SAMU deve ser usado, mas não há como deixar de ligar como deve ser tem 

que acostumar para que seja bom para quem precisa, então sugere tentar 

melhorar. Vereador Marcos falou que a saúde é muito importante e que as 

decisões sejam boas para a população. ORDEM DO DIA: PROPOSIÇÃO: N° 
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013/2013 – Vereador José Alfredo Neto Gonzaga de Oliveira solicita 

demarcação de vagas em frente às farmácias, sinalizando com placas ou 

similares no sentido horizontal e vertical, e estipulando o tempo máximo de 15 

minutos para o veículo ficar estacionado, desde que com o pisca alerta ligado. 

Discussão: nenhum manifesto. Votação: aprovado por unanimidade. 

PROPOSIÇÃO: N° 014/2013 – Vereador Antonio de Jesus Nenemann solicita 

a disponibilização de transporte a disponibilização de transporte escolar nas 

localidades de Quicé dos Ribas, Lírio e Maciel até a Escola Rural Municipal 

Vilson Hasselmann. Discussão: Presidente Pedro Gilson disse que o correto é 

pedir ampliação de linha nessas localidades pois, dificilmente uma empresa irá 

aceitar fazer este trecho pelo pequeno trecho e que inviabiliza uma licitação e 

que bom seria buscar todos . Vereador Antonio disse que tem uma família que 

anda até mais que esta quilometragem e que se for viável seria muito bom para 

os alunos. Votação: aprovado por unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 015/2013 – 

Vereador Antonio de Jesus Nenemann solicita a disponibilização de transporte 

saindo da localidade de Doce Grande até o centro de Quitandinha, durante a 

madrugada, a fim de que os usuários possam chegar a tempo de embarcarem 

no transporte que sai às cinco horas da manhã com destino a Curitiba. 

Discussão: Vereador autor disse que estes pedidos são feitos pela população 

mas sabe que caberá ao executivo fazer acontecer. Presidente Pedro Gilson 

disse que fez pedidos que beneficiaram a população e que nesta mesma ideia 

foi proposta e atendida a ampliação do metropolitano na região citado pelo 

vereador. Que às vezes são inviáveis certos pedidos, mas eles podem ser 

feitos pelos vereadores. Votação: aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO 

PESSOAL: cinco minutos e não aparteado. Vereador Paulo Cesar disse que n 

trecho em que houve o acidente citado é local de outros acontecimentos; falou 

em se mudar o local da lombada para outro lugar mais apropriado; que cabe 

ser coerente e atender o que melhor cabe em cada caso com bom senso; que 

Quitandinha existe a necessidade de algumas sinalizações para segurança e 

organização da cidade; que acha que fechar a BR 116 e por pneus com fogo 

para que, a exemplo de outras cidades, se faça um trevo apropriado na entrada 
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da cidade; se faz necessário tomar atitude e exigir sem baixar a cabeça; que a 

população é boa até demais; que se cada vereador foi votado deve tomar 

atitude; reforçou a necessidade de manifesto para a vontade ser atendida; 

reforçou o pedido de explicações mais detalhadas do SAMU; disse que faz 

uma crítica ao sistema e não aos funcionários do SAMU; Vereador José Alfredo 

disse que na segunda esteve reunida no SEDU para buscar verbas junto ao 

Deputado Ratinho e outro, no qual soube de um recurso que existe para 

Quitandinha mas falta um projeto e que fez cópias de projetos financiáveis para 

quem desejar fazê-lo. Vereador Antonio pediu orações pelo Papa Francisco, 

eleito no dia de ontem que como representante de Deus precisa de orações 

para dar conta das obrigações. Presidente Pedro Gilson falou da Rua Dino 

Paolini que deveria haver lombada por ocasião de fato em que quase ocorreu 

um acidente e que se houver lombada para diminuir a velocidade dos veículos 

poderá evitar possíveis ocorrências. Disse que apoia a ideia do vereador Paulo 

sobre a interdição da BR por causa do benefício ao povo. 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.   

 

 

 

 PEDRO GILSON  RIBAS             KELLI ROCHA DOS SANTOS LECHINOSKI              MARCOS ELIO DE DEUS LEAL        

            Presidente                                                Vice-presidente                                                          1° Secretário                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


