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Ata da 6ª SESSÃO ORDINÁRIA, I Período Legislativo, realizada no dia 21 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: não houve. 

TRIBUNA LIVRE: Professora Marisa Aparecida Minicovski agradeceu a 

oportunidade e repassou ao Presidente Pedro Gilson um documento, 

embasado legalmente, em nome dela e da senhora Irene Piontkievicz, 

presidente do PV (Partido Verde) em que solicitam apoio para a questão dos 

direitos dos animais, reivindicando a criação de uma lei em proteção aos 

animais em abandono e maltratados. Leu o documento em que justifica o 

pedido sugerindo providência em nome, inclusive, da saúde pública. Sugeriu 

em leitura quais ações podem fluir no sentido de colaborar com a resolução do 

problema apresentado. Falou que será encaminhada uma cópia ao prefeito 

municipal, Marcio Neri de Oliveira, para que o Poder Executivo elabore a lei e 

encaminhe a esta Casa, conforme orientação do Presidente Pedro Gilson. 

PALAVRA LIVRE: Vereador Paulo Cesar falou sobre a reunião da segurança 

pública no dia de ontem; comentou a importância de folders, jornais, 

informação para o povo... que um fato lhe chamou atenção: os vereadores 

ganham bem e trabalham uma vez por mês, dito pelo prefeito; que deve-se 

tomar cuidado com o que se diz em público e que os vereadores não trabalham 

somente este tempo; que esteve com a primeira dama estadual, Fernanda 

Richa e falou com ela sobre o projeto de instalar rede de água na localidade de 
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Mato Branco e que a SANEPAR já apresentou os custos e a contrapartida da 

prefeitura, a qual espera que o prefeito atenda o pedido; que pelo pedido da 

primeira dama haverá instalação sem custos para a população e prefeitura; que 

a região de Doce Grande não está havendo atendimento de ônibus escolar e 

falou sobre a apreensão de um ônibus pela Polícia Federal; questionou o que 

os vereadores poderão fazer para resolver tais problemas; disse que não da 

veracidade dos fatos, mas cabe investigação e providências; comentou da falta 

de ônibus em certas localidades; que não vê ninguém como inimigo mas como 

parceiros políticos; que importa a população não sofrer com problemas; 

Presidente Pedro Gilson disse que não foi procurado mas se fosse já teria 

falado com executivo sobre isso; Vereador Antonio disse que sabe que na 

região dele o problema foi uma ponte que caiu e que em outro ponto caiu o 

mata-burro; que concorda com a parceria de trabalho entre todos; que os 

problemas devem ser levados ao executivo e parabenizou o vereador Paulo 

Cesar buscar benefícios ao povo; Vereador José Alfredo falou que desde 

começo do ano está tentando trazer uma empresa para Quitandinha, na área 

de automóveis e que até agora não veio; falou da busca de empresas para 

Quitandinha e parabenizou o secretário Rodrigo Prado pelo empenho em 

aceitar a proposta da empresa e viabilizar sua instalação. ORDEM DO DIA: 

PROPOSIÇÃO: N° 016/2013 – Vereador Paulo dos Anjos Pereira solicita a mudança 

de horário de pelo menos um funcionário para atendimento no Posto de Saúde da 

Sede, ficando um funcionário disponível em horário de almoço para atendimento e/ou 

fornecimento de senhas e este compensaria sua hora saindo antes ou depois, 

conforme lhe convir ou conforme acordo com superior imediato. Discussão: nenhum 

manifesto. Votação: aprovado por unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 017/2013 – 

Vereador Pedro Gilson Ribas solicita a nominação de rua pública, sendo esta 

localizada ao final da Rua Francisca Negrelli. Discussão: nenhum manifesto. Votação: 

aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: cinco minutos e não aparteado. 

Vereador Paulo Cesar falou que a proposição do senhor Paulo dos Anjos foi uma boa 

ideia; o secretário de saúde está presente e falou que é possível sim; Vereador 

Antonio parabenizou o empenho do vereador José Alfredo. Vereador José Alfredo 

falou da importância de todos sermos vereadores de todo o povo; sendo unidos para o 

bem do povo e sendo firmes. Votação: aprovado por unanimidade.  
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ENCERRAMENTO: Presidente Pedro Gilson encerrou a sessão agradecendo a 

presença de todos. Avisou sobre o dia para serem feitas as fotos oficiais. Falou que a 

próxima sessão é dia de feriado nacional, Semana Santa, e somente serão 

convocados se for extraordinariamente necessário. 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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