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Ata da 8ª SESSÃO ORDINÁRIA, I Período Legislativo, realizada no dia 04 de 

abril 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: 

Comunicado n° CM17586/2013; Ofício da Empresa Oi sob N° 12764/2013; 

Ofício Circular da ACAMPAR n° 002/13. TRIBUNA LIVRE: não houve. 

PALAVRA LIVRE: Vereador Paulo Cesar falou que muitos moradores o 

procuraram para falar sobre a iluminação em Quitandinha na qual notou muitas 

luminárias queimadas nas ruas. Presidente Pedro Gilson falou que cabe à uma 

empresa de fora do município realizar a troca. Vereador Paulo Cesar citou 

alguns trechos no Centro que estão sem iluminação e que houvesse a troca de 

lâmpadas por outras melhores. Pediu oficiamento por parte da Câmara de 

Vereadores para que sejam providenciadas as trocas. Presidente Pedro Gilson 

explicou que falta empresa no Município que tenha caminhão adequado para 

realizar a troca. Vereador Paulo Cesar falou sobre a falta de sinalização 

adequada e pediu oficiamento à Prefeitura sobre a instalação de placas. Falou 

da burocracia que deve ser evitada para tudo que se queira sugerir como essas 

que foram feitas. Vereador José Alfredo reforçou o discurso sobre o problema 

da iluminação pública, tanto no Centro como em outras localidades. Disse que 

há o débito na conta de luz de cada residência e por isso deve ser arrumado 

sem a necessidade de proposição para isso. Falou sobre a retirada de 

insalubridade na folha de pagamento de um funcionário e que irá junto ao 

Recurso Humano da Prefeitura averiguar. Vereador João Acir falou que já se 

passaram alguns meses e pediu ao vice-prefeito Marcos Aurelio de Andrade 
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Lemos, presente na sessão que sejam dadas as devidas atenções aos 

problemas e solicitações realizadas; que nas divisas muitas pessoas deixam de 

ser atendidas e são moradores de Quitandinha; falou da dificuldade de 

valorização do vereador pela administração municipal, devido a preocupação 

que o vereador cresça através do trabalho; contou sobre um recurso que ele 

correu para que fosse trazido e no dia da inauguração da obra nem sequer foi 

chamado sendo que ele foi quem trouxe o benefício; que já foi algumas vezes e 

não foi atendido; reforçou a burocracia existente que acaba por atrasar o que é 

necessário e às vezes nem é feito, mesmo constando em papel; que se faça o 

pedido pessoalmente antes de enviar proposição; falou do valor de muitas 

proposições que lamenta não serem atendidas; que muitas vezes lhe falta 

vontade de continuar na política por tudo isso; Vereador Marcos Karpinski falou 

que houve muita coisa e sabe da dificuldade de atender o pedido de cada um; 

disse que há bons funcionários e maquinários que estão sendo empregados na 

melhoria do trabalho; que também é cobrado; que conforme o tempo melhore 

os trabalhos serão realizados; que na saúde, por mais que haja problema 

também há atendimento. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI N° 009 e 

Mensagem N° 009/2013, ambos de 26 de março de 2013, de autoria do Poder 

Executivo: “Autoriza outorga de permissão de uso gratuito de área de terra do 

Distrito Industrial para a empresa Miguel E. de Oliveira & Cia. Ltda.” Presidente 

Pedro Gilson encaminhou para as Comissões de Justiça e Redação e 

Comissão de Finanças e Orçamento. PROJETO DE LEI N° 010 e Mensagem 

N° 010/2013, ambos de 26 de março de 2013, de autoria do Poder Executivo: 

“Autoriza outorga de permissão de uso gratuito de área de terra do Distrito 

Industrial para a empresa Maria Valdete da Silva - Tornearia.” Presidente Pedro 

Gilson encaminhou para as Comissões de Justiça e Redação e Comissão de 

Finanças e Orçamento. PROJETO DE LEI N° 011 e Mensagem N° 011/2013, 

ambos de 26 de março de 2013, de autoria do Poder Executivo: “Autoriza 

outorga de permissão de uso gratuito de área de terra do Distrito Industrial para 

a empresa J L Assis Eireli - ME.” Presidente Pedro Gilson encaminhou para as 

Comissões de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. 
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PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO N° 01, de 02 de 

abril de 2013 e Mensagem N° 012/2013, ambos de 02 de abril de 2013, de 

autoria do Poder Executivo: “Altera redação do art. 130 da lei Orgânica do 

Município e prazos para encaminhamentos das proposições referentes ao PPA, 

LDO e LOA.” Presidente Pedro Gilson encaminhou para as Comissões de 

Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. PROJETO DE LEI 

N° 012 e Mensagem N° 013/2013, ambos de 04 de abril de 2013, de autoria do 

Poder Executivo: “Autoriza outorgar cessão de uso gratuito das instalações 

físicas da Escola Municipal Miguel Lecz.” Presidente Pedro Gilson encaminhou 

para as Comissões de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e 

Orçamento. PROJETO DE LEI N° 013 e Mensagem N° 014/2013, ambos de 

04 de abril de 2013, de autoria do Poder Executivo: “Institui o Serviço de 

Vigilância Sanitária Municipal.” Presidente Pedro Gilson encaminhou para as 

Comissões de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. 

PROPOSIÇÃO: N° 021/2013 – Vereador João Acir Alves dos Santos solicita a 

construção de um posto de saúde na localidade de Campestre. Discussão: 

nenhum manifesto. Votação: aprovado por unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 

022/2013 – Vereadores José Alfredo Neto Gonzaga de Oliveira e Pedro Gilson 

Ribas solicitam o manilhamento de uma área de lotes situados na Rua XV de 

novembro esquina com a Rua Olívio Kemp. Discussão: Vereador Paulo Cesar 

perguntou se este loteamento está regularizado. Presidente Pedro Gilson disse 

que está fazendo o que se pede e o que se deve fazer, em caso de negativo, 

informar o que precisa para regularizar. Vereador Paulo Cesar reforçou que se 

faça análise da regularização dessa área. Que concorda para favorecer a 

população desde dentro da lei. Votação: aprovado por unanimidade. 

PROPOSIÇÃO: N° 023/2013 – Vereador Pedro Gilson Ribas solicita a 

ampliação de posto de saúde do Rio da Várzea /Água Clara de Cima e Água 

Clara de Baixo bem como a instalação de cadeira odontológica nas referidas 

localidades. Discussão: Vereador Paulo Cesar questionou qual seria o posto e 

Presidente Pedro Gilson explicou qual a localização do que se refere a 

proposição. Citou que já o fez em outras ocasiões o mesmo pedido. Falou do 
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problema de excesso de público e da indisponibilidade de atendimento. 

Votação: aprovado por unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 024/2013 – Vereador 

Antonio de Jesus Nenemann solicita a abertura da Rodoviária Municipal desde 

o primeiro horário de ônibus bem como do serviço de lanchonete a partir desse 

mesmo horário. Discussão: Vereador José Alfredo questionou como funciona. 

Vereador Antonio de Jesus explicou que os usuários reclamam a falta que faz o 

banheiro fechado neste horário e um abrigo seguro. Votação: aprovado por 

unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 025/2013 – Vereador Antonio de Jesus 

Nenemann solicita a construção de estacionamento no antigo cemitério, 

próximo ao centro de Quitandinha. Discussão: Vereador José Alfredo 

questionou de quem é o terreno. Vereador Antonio de Jesus disse que há 

reclamantes na justiça. Presidente Pedro Gilson explicou que na verdade isso 

está na justiça, porque na época do ex-prefeito Charles Lipinski algumas 

pessoas requereram o direito de posse, inclusive a igreja e tudo foi para na 

decisão judicial. Vereadora Kelli disse que é herdeira desse terreno e que vai 

se inteirar do assunto; que pertencia ao sogro dela e que o terreno está 

registrado no nome dele. Vereador Paulo Cesar disse que também há uma 

doação desse terreno para a igreja registrado em livro tombo e por isso da 

discussão judicial. Votação: aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO 

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

recebeu do senhor Jaime Antonio Piloni um convite da Prefeitura no jornal para 

atualização do Plano Diretor realizada no dia 04 de abril e que sugeriu por ideia 

do cidadão que seja refeita a audiência tendo em vista que os vereadores não 

foram formalmente convidados e no dia não estavam sequer todos os 

secretários municipais. Que isso causa a indignação referida pelo vereador 

João Acir. Que se tome cuidado com reuniões realizadas com o funcionalismo 

público para que não sejam feitas ameaças porque isso é crime. Que todos 

merecem respeito; que como vereador cabe trazer reivindicações sem que isso 

gere problema ao funcionário; que apesar das dificuldades há cobranças e que 

o governo seja direcionado para o povo; Vereador João Acir disse que trabalha 

pensando no povo de Quitandinha; que o espaço que se tem é o da Câmara 
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porque não têm rádio nem jornal na mão; que lamenta não haver valorização; 

que os funcionários fazem o que podem; que foi procurar ajuda e não foi 

atendido; que cabe ao vereador cobrar e ser crítico; que não havendo 

atendimento enviará ofício; que é cedo para certas cobranças mas que o 

prefeito pode fazer melhor; falou da importância do trabalho unido sem situação 

nem oposição. Vereador José Alfredo disse que se elegeu como vereador de 

oposição e que teve a felicidade de ser atendido quando esteve na prefeitura; 

que isso aconteça com todos os vereadores; parabenizou o governador Beto 

Richa pela viatura policial enviada à Quitandinha; que independente de 

situação ou oposição todos busquem fazer pelo povo. Vereador Antonio de 

Jesus agradeceu o trabalho de todos; que quem merece ou não 

reconhecimento deve ser olhado mais pela questão de atender o povo; que não 

deve haver oposição mas deve aparecer trabalho pelo povo; vereadora Kelli 

esclareceu que fala pouco e que só fala o que tem conhecimento e certeza; 

Presidente Pedro Gilson deixou a palavra ao vice-prefeito Marcos Aurelio; este 

falou que agradece a oportunidade e que não existe vereador de oposição mas 

todos lutando pelo povo; que um prefeito não ficará apenas na prefeitura mas 

buscando recursos. Sugeriu que quem tiver mai contato com deputados peçam 

benefícios; que está sendo feita licitação para empresa que possa prestar 

serviço de iluminação conforme rege a lei; que há cálculo que comprove que a 

arrecadação não cobre a despesa; se dispôs a atender quem lhe procurar; que 

em cidades vizinhas os problemas são os mesmos principalmente na questão 

das estradas em tempo de chuva e que a prioridade são os produtores de soja 

porque estraga muito fácil e que hoje Quitandinha conta com cerca de 150 

colheitadeiras e que precisam escoar a produção com urgência; Presidente 

Pedro Gilson comentou sobre um blog onde está escrito que ele comentou 

certo assunto; que estradas secundárias não estão boas de fato; que falou com 

secretário de obras e que algumas urgências nessas estradas estão sendo 

realizadas; que na medida do possível haja atendimento e trabalho unido. Que 

o secretário Cristiano disse que muitas coisas boas estão por vir; parabenizou 

quem busca recursos junto aos deputados para beneficiar a população; que há  
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problemas mas que certamente serão resolvidos. 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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