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Ata da 13ª SESSÃO ORDINÁRIA, I Período Legislativo, realizada no dia 09 de 

maio 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 no FNDE sob n° 029808/2013 e Ofício do Poder Executivo sob n° 

87/2013. TRIBUNA LIVRE: não houve. PALAVRA LIVRE: Vereador José 

Alfredo falou que para esclarecimento o Plano Nacional de Habitação estará 

liberando casas para Quitandinha pelo Deputado Francisco Buhrer. Explicou as 

condições para que as pessoas interessadas possam se cadastrar. ORDEM 

DO DIA: PROJETO DE LEI N° 016 e Mensagem N° 017/2013, ambos de 30 

de abril de 2013, de autoria do Poder Executivo: “Institui forma especial e 

temporária de pagamento de créditos da Fazenda Pública municipal, mediante 

exclusão de multas e redução de juros de mora.” 2ª Discussão: nenhum 

manifesto. 2ª Votação: aprovado por unanimidade. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO DO PODER LEGISLATIVO N° 002/2013, de 02 de maio de 

2013: Regulamenta o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras 

formas de desfazimento de material no âmbito da Câmara Municipal de 

Vereadores. Discussão: nenhum manifesto. Votação: aprovado por 

unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 035/2013 – Vereador Paulo dos Anjos 

Pereira solicita a construção de alguns pontos de ônibus, sendo três na 

continuação da Rua Pedro Zolner com direção à localidade de São Gabriel, 

especificadamente: um na entrada da chácara do senhor Jorge Farina; um em 

frente à entrada da chácara do senhor José Ribeiro de Moura; um frente à 

residência do senhor Tito Farias. Já na localidade de Rio da Várzea, solicita-se 
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a construção de dois pontos, especificadamente: um na entrada da residência 

do senhor Cleverson Ferreira, próximo ao mata-burro; outro em frente à 

residência do senhor Vitor Machado. Discussão: nenhum manifesto. Votação: 

aprovado por unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 037/2013 – Vereador João Acir 

Alves dos Santos solicita a construção de duas lombadas em Caí de Cima, 

sendo uma próxima ao bar do senhor Laércio Padilha e uma próxima à 

residência do senhor Laércio Padilha. Discussão: nenhum manifesto. Votação: 

aprovado por unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 038/2013 – Todos os 

vereadores solicitam oficiamento ao Comando da Polícia Militar para aquisição 

de viatura para ronda rural. Discussão: nenhum manifesto. Votação: aprovado 

por unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 039/2013 – Vereador Pedro Gilson 

Ribas solicita a concessão de reajuste salarial para a categoria dos 

professores públicos municipais. Discussão: nenhum manifesto. Votação: 

aprovado por unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 040/2013 – Vereador José 

Alfredo Neto Gonzaga de Oliveira solicita a construção de uma lombada 

elevada e extendida no Centro de Quitandinha, especificadamente na Avenida 

Fernandes de Andrade, 1265, tendo como ponto de referência a frente da 

Veterinária Ribas bem como a pintura de faixas de pedestres no mesmo local e 

ainda em frente à Creche Municipal João Ribeiro de Moura, também no Centro 

de nosso Município. Discussão: nenhum manifesto. Votação: aprovado por 

unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 041/2013 – Vereador José Alfredo Neto 

Gonzaga de Oliveira solicita patrolamento e ensaibramento em rua do Ribeirão 

Vermelho I, sendo nos trechos onde existem várias residências, em especial 

onde localizam as casas dos senhores Sebastião Ferreira Muniz; Miguel 

Almeida e Marcelo Walesko, etc. Discussão: nenhum manifesto. Votação: 

aprovado por unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 042/2013 – Vereador Pedro 

Gilson Ribas solicita a construção de uma lombada na Rua Pedro Zolner, no 

Centro de Quitandinha, tendo como ponto de referência o Cartório de Lagoa 

Verde. Discussão: nenhum manifesto. Votação: aprovado por unanimidade. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL: cinco minutos e não aparteado. Vereador Marcos 

Karpinski elogiou o trabalho de manutenção das estradas na área rural de 
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Quitandinha. Desejou Feliz dia da mães. Vereador José Alfredo concordou que 

as estradas estão boas, mas que foram estradas que estavam há tempo 

deixadas; que se deve elogiar, fiscalizar e cobrar o que deve ser feita. 

Parabenizou o Secretário Alisson Adalberto Paluski pelo trabalho que foi feito; 

parabenizou o dia das mães. Elogiou a presidente do CONSEG, senhora Inez 

Rodrigues pelo empenho e dedicação. Vereador João Acir agradeceu a 

presença de todos e disse que faria críticas construtivas e que cabe à cada um 

fazer a sua função. Que quando as proposições são atendidas quem ganha é o 

povo. Que não dá para viver de crítica porque também cansa.  Que vai 

fiscalizar e que fará o papel de vereador. Que foi aprovada compra de 

maquinários e que aprova o que for de interesse da população. Que vai 

agradecer quando necessário. Vereador Antonio de Jesus justificou a ausência 

na reunião e que soube que o Conselho Tutelar receberá um veículo que virá a 

somar nos trabalhos.  

ENCERRAMENTO: Presidente Pedro Gilson encerrou a sessão e agradeceu a 

presença de todos. Parabenizou o trabalho dos membros do Conselho Tutelar; 

que batalhou pela valorização salarial dos mesmos e obteve êxito. Elogiou o 

trabalho do CONSEG. Falou sobre alguns pedidos que fez em outras ocasiões 

e que a saúde é uma das prioridades; que espera que as empresas de fora de 

nosso Município e também as de Quitandinha, as quais ganharam a licitação 

do transporte nas localidades de Doce Grande, Quicé dos Alves, Cerrinho, 

Doce Fino, Pangaré, Água Clara de Cima e Água Clara de Baixo, Rio da 

Várzea e Lagoa Verde, cumpram com a quilometragem e com a função e 

atendimento pela qual irão receber, não deixando a população sem auxílio. 

Que irá fiscalizar e que tais empresas levarão o dinheiro do Município, portanto, 

que façam o devido trabalho. 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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