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Ata da 9ª SESSÃO ORDINÁRIA, I Período Legislativo, realizada no dia 11 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: 

José Alfredo Neto Gonzaga de Oliveira, Marcos Antonio Karpinski, Paulo dos 

Anjos Pereira. AUSENTES: João Acir Alves dos Santos, 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 n° 58/2013 do Poder Executivo; Convite do Deputado Toninho 

Wandscheer para audiência do Transporte Coletivo da região Metropolitana de 

Curitiba. Convite da ACAMAPAR para curso sobre PPA; Comunicado do FNDE 

N° 023177/2013; Convite do Governo Estadual para anúncio do Plano de Apoio 

ao Desenvolvimento dos Municípios – PAM; Treinamento de Retenções na 

Fonte de Tributos e Contribuições Sociais na Contratação de Bens e Serviços 

na Administração Pública; Ofício N° 149 do Ministério Público; Ofício n° 132 do 

Ministério Público de envio da Manual Município que respeita a Criança. 

TRIBUNA LIVRE: não houve. PALAVRA LIVRE: Vereador Paulo Cesar falou 

sobre o atraso do início da Sessão ocasionado pela discussão de projetos para 

o plenário de hoje, explicando ao público presente. Explicou que a maioria dos 

projetos discutidos eram sobre instalação de empresas no Distrito Industrial e 

que muitas perguntas foram feitas e será enviado ofício para que os 

proprietários venham esclarecer. Sobre a resposta do Poder Executivo às 

proposições, disse que elas sejam mais diretas sobre serem atendidas ou não 

e que não sejam todas iguais. Parabenizou advogado Andrey pela explanação 

dos projetos antes do início da sessão. Vereador José Alfredo falou que junto 

ao vereador Paulo Cesar e com Documentador Escolar Estadual Carlos 

Edmilson de Moura foram buscar recursos e conseguiram junto ao Deputado 

Francisco Buhrer uma verba aproximada de quinhentos mil reais para 
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cobertura de cancha nas escolas estaduais Dr. Caetano Munhoz da Rocha e 

reforma do prédio da escola Francisco Lechinoski e ainda construção de salas 

na Escola Estadual de Lagoa Verde bem como reforma do prédio. 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.” Parecer da Comissão de Justiça e Redação: 

Discussão do Parecer: Vereador Paulo Cesar justificou que a referida empresa 

se propõe para uma mão de obra que não há em Quitandinha; falou sobre a 

cessão de terreno para empresa que não é de Quitandinha e que pessoas 

daqui deveriam ser incentivadas a estabelecer empresas; que se analise com 

cuidado toda e qualquer empresa que pretende se instalar no Distrito Industrial. 

Votação do Parecer: aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Discussão do Parecer: Vereador Paulo Cesar falou 

sobre a importância de vereadores participarem nas reuniões junto ao 

Conselho Municipal de Administração e Desenvolvimento e que venham na 

Câmara antes para saber sobre os projetos. Votação do Parecer: aprovado por 

unanimidade. 1ª Discussão: Vereador Paulo Cesar falou sobre a existência de 

muitas dúvidas e que em primeira votação será favorável mas quer que o 

proprietário venha falar sobre o interesse atualizado e real de cada empresa 

solicitante de terreno/lote no Distrito Industrial. 1ª Votação: aprovado por 

unanimidade. 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.” Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação: Discussão do Parecer: nenhum manifesto. Votação do Parecer: 

aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento: 

Discussão do Parecer: nenhum manifesto. Votação do Parecer: aprovado por 

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

unanimidade. 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 
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permissão de uso gratuito de área de terra do Distrito Industrial para a empresa 

J L Assis Eireli - ME.” Parecer da Comissão de Justiça e Redação: Discussão 

do Parecer: Vereador Paulo Cesar falou que sobre artefatos há cerca de oito 

pessoas em Quitandinha que já trabalham com este tipo de produção e que 

assim, deveria ser destinado incentivo para tais munícipes. Votação do 

Parecer: aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento: Discussão do Parecer: nenhum manifesto. Votação do Parecer: 

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

aprovado por unanimidade. 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.” Parecer da Comissão de Justiça 

e Redação: Discussão do Parecer: nenhum manifesto. Votação do Parecer: 

aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento: 

Discussão do Parecer: nenhum manifesto. Votação do Parecer: aprovado por 

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

unanimidade. 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.” 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação: Discussão do Parecer: Vereador 

Paulo Cesar falou da importância deste projeto para a referida escola e 

parabenizou o empenho dos envolvidos. Votação do Parecer: aprovado por 

unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento: Discussão do 

Parecer: nenhum manifesto. Votação do Parecer: aprovado por unanimidade. 

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

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.” Parecer da Comissão de Justiça e Redação: Discussão do Parecer: 

Vereador Paulo Cesar questionou sobre um item que diz respeito ao 

profissional que cita o projeto; gostaria de mais informações sobre o 
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profissional que consta no projeto. Votação do Parecer: aprovado por 

unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento: Discussão do 

Parecer: nenhum manifesto. Votação do Parecer: aprovado por unanimidade. 

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

PROJETO DE LEI N° 014 e Mensagem N° 015/2013, ambos de 05 de abril de 

2013, de autoria do Poder Executivo: “Abre crédito adicional suplementar no 

orçamento geral do Município, exercício de 2013, no valor de R$13.000,00 

(treze mil reais)” Presidente Pedro Gilson encaminhou para as Comissões de 

Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. PROPOSIÇÃO: N° 

026/2013 – Vereador João Acir Alves dos Santos solicita a reforma da ponte e 

colocação de saibro em Vila dos Ferreiras. Discussão: Vereador José Alfredo 

falou que lá a estrada foi aberta pelos próprios moradores, o que acho injusto. 

Votação: aprovado por unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 027/2013 – Vereador 

João Acir Alves dos Santos solicita a manutenção de estrada e ponte bem 

como implantação de sistema de água tratada na localidade de Macedônia, 

onde se conhece por Vila do Marcolino. Discussão: nenhum manifesto. 

Votação: aprovado por unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 028/2013 – Vereador 

José Alfredo Neto Gonzaga de Oliveira solicita a construção de um ponto de 

ônibus na Rua Pedro Nascimento Ribas, no Morro da Antena. Discussão: 

Vereador José Alfredo falou que isso também é para beneficiar os alunos 

dessa região, cerca de 25 alunos e que um morador é quem tem cuidado para 

que as crianças fiquem não fiquem dispersas. Votação: aprovado por 

unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 029/2013 – Vereador Paulo dos Anjos 

Pereira solicita a construção de três casas de coleta de lixo em Cerro Verde I, 

sendo uma próxima à residência do senhor Celso Zorek, a segunda próxima à 

residência de Francisco Ukan e a terceira entre a Igreja Católica e a 

Assembleia de Deus.  Discussão: nenhum manifesto. Votação: aprovado por 

unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 030/2013 – Vereador Paulo dos Anjos 

Pereira solicita a contratação de um profissional na área de Fisioterapia para 

atendimento no Posto de Saúde da Sede. Discussão: Vereador José Alfredo 

disse que se a fisioterapeuta precisar faltar não haverá outro profissional para 
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atendimento, falando de casos que tiveram que buscar atendimento particular. 

Presidente Pedro Gilson explicou que uma proposição apresenta uma ideia ao 

prefeito mas, que depende da administração a realização e efetivação dessas 

proposições. Votação: aprovado por unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 

031/2013 – Vereadores Pedro Gilson Ribas e Marcos Elio de Deus leal 

solicitam a disponibilização de pelo menos mais dois a três veículos para 

atendimento na área da saúde, sugerindo para tal, a realização de um estudo 

nas secretarias em que possa haver sobra de carros e que estes sejam 

redirecionados para a Secretaria Municipal de Saúde a fim de atender a 

demanda de transporte de pacientes para outros Municípios. Discussão: 

Vereador Pedro Gilson falou da dificuldade de transporte e do quanto as 

pessoas sofrem por não ter condições financeiras e não conhecem também os 

lugares para onde têm que se deslocar em outros Municípios. Falou que 

sempre briga pela questão de ter atendimento na saúde e já há quem ajuda a 

população mesmo não sendo secretário. Vereador José Alfredo falou que 

várias vezes viu secretário ir almoçar em casa com a esposa e em carro 

público, questionando se isso é certo ou não. Votação: aprovado por 

unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: cinco minutos e não aparteado. 

Vereador José Alfredo falou que na Rua dos Pescadores falta água todo final 

de semana e que algumas pessoas ficaram doentes e que segundo médico 

que procuraram era a qualidade da água. Cobrou o empenho fora das eleições; 

falou sobre a viatura que veio do Governo Estadual; cobrou que o módulo 

policial ainda não está pronto e a promessa era de noventa dias o prazo, mas 

tais noventa dias já passaram. Falou das proposições sem respostas concretas 

e que é importante a harmonia entre vereadores e poder executivo. Que há 

apenas uma fisioterapia e que para a população de Quitandinha é pouco. Que 

oposição não existe depois das eleições, mas luta pela população. Vereador 

Paulo Cesar falou que qualquer quantidade de carros que for colocado à 

disposição vai lotar, que considera paliativo e que acredita na prevenção das 

doenças; falou da valorização do profissional da área; que a forma de trabalho 

é o diferencial; que quando se tem organização e trabalho de prevenção a 
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população precisará de menos médicos, menos transportes para esses 

pacientes; que se busque valorizar profissionais competentes e que o trabalho 

de campo pode detectar problemas que podem ser resolvidos antes de que se 

tornem maiores; falou da necessidade de controle das consultas, do 

atendimento, de como está funcionando o sistema de agendamento, entre 

outros; que não se faça da saúde local de exposição de vaidades; que se dê 

condições reais de tratamento, de preferência em casa. Vereador Paulo dos 

Anjos falou que as proposições também são uma resposta aos eleitores que 

depositaram confiança e que o fisioterapeuta é uma real necessidade e 

urgente; falou que há ações que parecem brincadeira e que certas delas não 

se justificam; Vereador Antonio de Jesus falou que os vereadores prestam um 

trabalho de equipe e é bom vir a população assistir a sessão e levar às 

comunidades o que se discute em plenário. Falou da necessidade da presença 

dos proprietários das empresas interessadas em se instalar em Quitandinha e 

que presentes, os cidadãos quitandinhenses, podem acompanhar os 

interesses, as aprovações ou não desses projetos; disse que se preocupa em 

trazer empresas e empregos para o bem da população. Presidente Pedro 

Gilson falou que a população busca auxílio quanto ao transporte para 

pacientes; que há muitos a profissionais da saúde que poderiam fazer mais 

porém, não tem carro disponível; que sabe que se tiver cem carros, todos 

seriam usados, mas há essa procura e isso deve ser levado em consideração. 

Que sabe da dificuldade de atender todas as proposições; agradeceu ao 

Secretário do Setor Rodoviário, senhor Alisson Adalberto Paluski pelo pedido 

atendido em manutenção da estrada de Doce Grande. 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                                                        
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