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Ata da 11ª SESSÃO ORDINÁRIA, I Período Legislativo, realizada no dia 25 de 

abril de 2013. Estiveram presentes, às 19h30min, na Câmara Municipal de 

Quitandinha, os senhores Vereadores: Presidente da Mesa Diretora Pedro 

Gilson Ribas, 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: Vice-presidente Kelli Rocha dos Santos Lechinoski, a 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: leitura do ofício n° 19/2013, do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Quitandinha. TRIBUNA LIVRE: Dr. Osmar 

Cardoso Rolim, Presidente da ADUBR116 (Associação de Defesa Dos 

Usuários da BR 116) – Região Suleste Paranaense solicitou exposição da 

palavra. Na oportunidade abordou a situação da BR 116 que foi fechado 

acesso em diversos locais durante o trecho que passa pela região suleste; 

falou dos direitos das pessoas e da dificuldade causada pelos fechamentos 

com guard rail. Solicita, como representante da referida Associação, que haja 

uma audiência pública nod ia 28 de maio do corrente ano para esclarecer 

várias dúvidas e tentar resolver a situação. Presidente Pedro Gilson disse que 

esta Casa de Leis é do povo e se é para o bem do povo, todos podem contar 

com os vereadores. Disse que será enviado convite às pessoas.. PALAVRA 

LIVRE: Vereador José Alfredo solicitou apoio ao exposto para assinarem 

abaixo assinado sobre a reivindicação feita na Tribuna Livre. Falou sobre a 

urgência da mudança dos alunos para a nva Escola Municipal do Engenho 

Velho. Disse que em visita ao Secretário do SEDU, senhor Ratinho Junior, diz 

ele que o que consta do Governo Estadual está liberado. Disse que a diretora 

Sônia Maria Rautte reclamou que há uma turma de 7° ano com muitos alunos, 

sessenta, e que está difícil, pedindo ajuda para abertura de turma. Falou sobre 

a necessidade urgente da recuperação da Avenida Eleutério Fernandes de 
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Andrade, no que diz respeito aos buracos. Presidente Pedro Gilson disse que 

assim como o caso da iluminação pública que dependia de licitação, a 

mudança para a nova escola deve ser providenciada logo e que as coisas boas 

realizadas também devem ser faladas; Vereador José Alfredo disse que 

representa o povo e suas vontades; Vereador João Acir disse que os 

vereadores são cobrados e que não está havendo atendimento para todos 

igualmente; disse que o legislativo não pode executar obras mas apenas 

fiscalizar e solicitar. Vereador Marcos Karpinski disse que fica feliz pela 

presença da população e da força quando há união; se dispôs a ajudar os 

presentes nesta empreitada; disse que a extensão territorial é grande e 

parabenizou o secretário municipal de obras, Alisson Adalberto Paluski, pelo 

empenho na manutenção das estradas; Vereador Paulo Cesar falou sobre o 

oficiamento ao Prefeito Marcio Neri de Oliveira sobre a mudança para a Escola 

Municipal do Engenho Velho; Presidente Pedro Gilson disse que a obra está lá 

e logo se fará a mudança; Vereador Paulo Cesar disse que espera a 

justificativa do prefeito; que a obra conta com problemas estruturais vista em 

visita realizada; que quer saber do prefeito o que está havendo; que numa obra 

daquele porte deve-se ter acompanhamento e fiscalização; falou da 

necessidade de ser político nos quatro anos e não apenas em época de 

eleição; falou do empenho de quem colaborou nas campanhas eleitorais; que 

se inauguram obras e estas não funcionam depois; que deve-se parar de fazer 

politicagem. Vereador Antonio de Jesus falou que o objetivo deve ser 

alcançado quando todos estiverem trabalhando juntos para conseguir o que 

querem; que o secretário municipal de obras, Alisson Adalberto Paluski, está 

de parabéns pelo empenho na manutenção das estradas; que um vereador 

talvez tenha pouca força, mas todos juntos já muda a questão; que a empresa 

Autopista comete irregularidades ao tomar posse de terras e instalar e mexer 

sem consentimento do proprietário; falou do falecimento do senhor José 

Edilson Hasselmann; convidou para a Festa do Doce Grande no próximo 

domingo. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI N° 014 e Mensagem N° 

015/2013, ambos de 05 de abril de 2013, de autoria do Poder Executivo: “Abre 
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crédito adicional suplementar no orçamento geral do Município, exercício de 

2013, no valor de R$13.000,00 (treze mil reais).” 2ª Discussão: Vereador João 

Acir falou que é contra porque foi aprovado no ano passado e se pede 

suplementação é porque tem dinheiro sobrando, então que invista em saúde, 

educação, estradas. Que tudo que for para dar mais gasto, vota contra. 

Vereador José Alfredo disse que é para o gabinete do prefeito e que o 

Município de Quitandinha precisa de muitas outras coisas; e que por isso vota 

contra. 2ª Votação: rejeitado por quatro votos contra sendo dos vereadores 

João Acir; José Alfredo, Paulo Cesar e Paulo dos Anjos e a favor dos 

vereadores Antonio de Jesus Nenemann, Marcos Elio de Deus Leal e Marcos 

Karpinski. PROJETO DE LEI N° 015 e Mensagem N° 016/2013, ambos de 22 

de abril de 2013, de autoria do Poder Executivo: “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento 

Paraná.” Leitura do Regime de Urgência: Discussão do Requerimento: nenhum 

manifesto. Votação do Requerimento: aprovado por unanimidade. 1ª 

Discussão: Vereador João Acir disse que acha muito bom porque é para o bem 

da população; falou em fiscalizar a compra 1ª Votação: aprovado por 

unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 036/2013 – Vereadores José Alfredo Neto 

Gonzaga de Oliveira e Pedro Gilson Ribas solicitam oficiamento à Autopista 

Planalto Sul para a construção de passarelas, sendo duas na localidade de 

Campina, especificadamente nos trevos da referida localidade e outra no trevo 

de acesso da localidade de Lagoa Verde. Discussão: Presidente Pedro Gilson 

disse que fez tal pedido em outras ocasiões e que isto vem reforçar uma 

necessidade. Vereador José Alfredo falou do empenho de todos na busca de 

soluções junto à Empresa Autopista. Votação: aprovado por unanimidade. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL: cinco minutos e não aparteado. Vereador Paulo 

Cesar falou que força se consegue coma união de todos. Que projetos bons 

serão aprovados; que temos que fiscalizar e ver os valores das compras; 

questionou o porque foi pago mais caro por um bem público comprado com o 

dinheiro do povo; falou da transparência que deve se ter nos gastos das verbas 

públicas; que espera terminar o mandato coma cabeça erguida; que precisam 
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do povo para falar o que a sociedade precisa; Vereador João Acir disse que 

deve haver clareza na licitação, na compra de cada bem público; que haja 

transparência dos atos públicos; que será aprovado o que for bom, mas que 

seja dada clareza; que quer fiscalizar o que é gasto porque há essa cobrança 

por parte da população; elogiou a ex-vice-prefeita Mara Julia Wojcik pela 

campanha e pelo trabalho na saúde; Vereador José Alfredo disse que a 

presença de todos é importante; que em visita a um morador disse que a 

fiscalização dos Bombeiros está dando brecha para pessoas se passando por 

bombeiros e tentando vender projetos e equipamentos numa tentativa de tirar 

dinheiro das pessoas, deixando o alerta para todos; Vereador Antonio de Jesus 

disse que todos são sempre bem vindos aqui na Câmara e que sem Deus não 

somos nada. ENCERRAMENTO: Presidente Pedro Gilson encerrou a sessão 

solicitando a leitura dos Votos de Pesar à família do senhor José Edilson 

Hasselmann. Falou que está do lado do correto e do povo e que espera uma 

boa administração do Poder Executivo, e que se dependesse do Legislativo, 

muitos problemas não estariam acontecendo; que cada um julgue os trabalhos 

de cada político. Agradeceu 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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