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Ata da 10ª SESSÃO ORDINÁRIA, I Período Legislativo, realizada no dia 18 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, Marcos Antonio Karpinski, Paulo dos Anjos 

Pereira. AUSENTES: José Alfredo Neto Gonzaga de Oliveira, 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: 

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

Gilson agradeceu a presença dos proprietários das empresas que vieram, a 

pedido dos vereadores, para esclarecer dúvidas, as quais já foram elucidas 

antes da sessão. A assistente social Neiva Aparecida Bonapace convidou 

todos os vereadores para a I Conferência Municipal das Cidades, dia 24 de 

abril, no Centro Multiuso. Vereador Paulo Cesar disse que esteve em visita a 

alguns colégios, inclusive a Escola Municipal de Engenho Velho, a qual teve 

um enorme investimento. Solicitou uma explicação do porque ainda não está 

funcionando a referida escola; falou de um investimento a ser feito nas escolas 

já citadas na sessão anterior; das reformas necessárias nas escolas e 

agradeceu ao governo estadual pelo apoio quando solicitado; presidente Pedro 

Gilson disse que o caso da escola do Engenho Velho foi um problema 

ocasionado pela empresa terceirizada no caso da instalação e estrutura; disse 

que é uma linda obra e que muito beneficiará os nossos alunos; vereador Paulo 

falou da necessidade de fiscalizar; presidente Pedro Gilson disse que o caso já 

está em cobrança, inclusive de multa; Vereador João Acir falou das empresas 

que têm intenção de instalar-se em Quitandinha; que aprova, pois é para o bem 

de toda a população; Vereador Marcos Karpinski disse que as dúvidas foram 

esclarecidas com os empresários e que serão bons investimentos para os 

munícipes; Vereador Paulo dos Anjos disse que agradeceu ao secretário José 
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Vosniaki Ribeiro pelo esclarecimento dado aos vereadores; falou que a doutora 

Lilian esteve prestando atendimento na localidade de Cerrinho e apenas um 

atendimento ocorreu, e que não se deve deixar pensar ou que se diga que o 

posto de saúde do Cerrinho possa ser fechado, como dito em boatos, as quais 

prefere acreditar que não ocorrerá; 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.” 2ª 

Discussão: Vereador Paulo Cesar desejou boa sorte e que cumpra-se o 

prometido em papel, que espera que a empresa cresça pois para Quitandinha 

isso será muito bom; agradeceu a presença dos proprietários. 2ª 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.” 2ª Discussão: 

Vereador Paulo Cesar disse que também torce pelo crescimento também da 

empresa e que preza a vontade e criatividade dos donos. 2ª 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 

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

J L Assis Eireli - ME.” 2ª Discussão: Vereador Paulo Cesar disse que agradece 

a presença do dono e que a dúvida foi sanada e que provou poder tocar a 

empresa pra frente; que seja feito o que consta na carta de intenção; que se 

cumpra o que foi firmado. 2ª 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.” 2ª Discussão: nenhum manifesto. 2ª 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 
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de uso gratuito das instalações físicas da Escola Municipal Miguel Lecz.” 2ª 

Discussão: Vereador Paulo Cesar disse que em encontro com o chefe do 

Núcleo Regional de Educação AM Sul, foi dito o quanto se faz necessário o 

investimento na referida escola e que isso ocorrerá graças ao referido projeto. 

2ª 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.” 2ª Discussão: 

nenhum manifesto. 2ª 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).” 

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. PROPOSIÇÃO: 

N° 032/2013 – Vereador João Acir Alves dos Santos solicita a 

readequação das estradas com patrolamento e ensaibramento em Caí 

de Cima, Caí de Baixo e Salso. Discussão: nenhum manifesto. Votação: 

aprovado por unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 033/2013 – Vereador Pedro 

Gilson Ribas solicita a instalação de um micro setor rodoviário na localidade de 

Doce Grande e garantindo no local a permanência de 02 caminhões, 01 

carregadeira, 01 patrola, 01 retroescavadeira e 01 rolo para recuperação e 

feitio de estradas e outros. Discussão: Presidente Pedro Gilson reforçou a 

necessidade de instalar na localidade o micro setor de forma seria muito bom 

para todos; agradeceu o secretário Alisson Adalberto pelo empenho no 

atendimento e recuperação das estradas. Vereador João Acir parabenizou e 

disse ser viável a proposição, que isso geraria grande economia em 

maquinário, tempo e outros; que acha que já deveria haver esse planejamento 

de distribuição do maquinário; que a extensão territorial realmente é muito 

grande e que a ideia iria resolver muitos problemas. Vereador Paulo Cesar 
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questionou qual a população daquela região. Disse que isso seria muito 

interessante para atender essas aproximadas 05 mil pessoas (informadas pelo 

Presidente); que a tendência é que a região passe a ser um grande distrito e 

que se pense também na questão de outros setores como saúde, educação 

etc. Votação: aprovado por unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 034/2013 – 

Vereador Pedro Gilson Ribas solicita a finalização de poço artesiano na 

localidade de Pires. 

Discussão: nenhum manifesto. Votação: aprovado por unanimidade. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL: cinco minutos e não aparteado. Vereador Paulo 

Cesar agradeceu a assistente Neiva pelo convite; disse que conversou com a 

Polícia Militar a respeito da promessa de finalizar o módulo policial; solicitou 

justificativa do prefeito quanto à obra; questionou o valor da obra; agradeceu ao 

governo estadual pelo veículo enviado à Polícia Militar. Falou do posto de 

saúde fechado em uma localidade depois que passou a eleição. Que bom 

político não deve mentir, que se faça obra até o final; que não se engane a 

população; que cada político prometa o que irá cumprir. Falou em fazer política 

de crescimento; que muita promessa causa descrença. Vereador Antonio de 

Jesus agradeceu aos empresários; que analisou cada vereador e cada 

empresário; que não votou para tirar um peso mas para cada um assumir o 

peso de cobrar os empregos prometidos; que o vereador tem a obrigação de 

aprovar para o bem da população. Elogiou a proposição do poço artesiano para 

a região citada; Vereador Marcos Karpinski elogiou o trabalho de recuperação 

nas estradas apesar do tempo até então. Que mais uns dois meses as 

estradas estarão muito boas. Parabenizou o secretário Alisson Adalberto 

Paluski pelo empenho e planejamento; que muitas localidades já ganharam o 

sistema de água tratada, pois é essencial e que cobrará junto pelas localidades 

que ainda não têm. Agradeceu os empresários presentes. Vereador João Acir 

disse que há muita cobrança da população; que muita coisa não precisaria de 

proposição, mas que cobrará o atendimento à população. Disse que a 

população cobra o mesmo atendimento que há na época de eleição; que a 

própria comunidade ensina um político a ser melhor. Presidente Pedro Gilson 
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disse que irá oficiar o deputado Toninho Wandscheer reiterando o pedido da 

cobertura da quadra de esportes e instalação da cadeira odontológica na 

localidade de Doce Grande, e que estas irão beneficiar também outras 

localidades. Também parabenizou o mesmo deputado pelo atendimento do 

pedido que ele fez de um veículo para Quitandinha e o deputado enviou um 

Gol G4 0Km, o qual se encontra a serviço da Secretaria de Ação Social de 

Quitandinha. Disse que o prefeito assumiu agora e que ainda há três anos para 

terminar o mandato; que crê que as obras serão concluídas e que saúde, 

educação e agricultura são prioridade num Município. Que o vereador que 

precisar pode contar com ele.  

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                    MARCOS ELIO DE DEUS LEAL                          PAULO CESAR DE MACEDO 
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