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Ata da 14ª SESSÃO ORDINÁRIA, I Período Legislativo, realizada no dia 16 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, Vereadores: João Acir Alves dos Santos, José 

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

Pereira. AUSENTES: 2° Secretário Paulo Cesar de Macedo, 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 ° 88, 99, 102/2013-GP; TRIBUNA LIVRE: não houve. PALAVRA 

LIVRE: Presidente Pedro Gilson agradeceu presenças dos membros do 

Conselho Tutelar: Mira e Edilaine; da presidente do CONSEG Inez Rodrigues, 

da Assistente Social Neiva e do Programa de Filmagem Nossa Cidade e do 

Assessor de Gabinete de Quitandinha Adriano e do Secretário Municipal da 

Agricultura José Vosniaki Ribeiro. Vereador João Acir falou sobre a importância 

da divulgação dos trabalhos legislativos; disse que sobre o proejto que está 

sendo tramitado novamente sob outro número, diz ser contrário e para que 

fosse votado ainda neste ano foi alterada a súmula; que há economia no 

legislativo e sugere economia no executivo da mesma forma; que aquilo que for 

gasto para a população e setores essenciais como saúde, ele votará a favor; 

que solicita sessão extraordinária para 2ª votação do mesmo; solicitou 

informações sobre obras de pavimentação asfáltica e calçamento que estão 

sendo refeitos e quem está pagando por esse serviço; que a empresa que fez a 

primeira vez deve ser responsável por manter ou refazer o que está estragado; 

que acha correto arrumar mas que caiba a empresa se ela é responsável; 

reforçou pedido de informações; que cabe ao vereador fiscalizar e isso que ele 

fará; Presidente Pedro Gilson disse que cada vereador pode solicitar 

informações conversando diretamente com o poder executivo; que há empresa 

terceirizada que apresenta problema mas se houver irregularidades haverá 
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multa para a empresa e que se for necessário será encaminhado ofício. 

Vereador João Acir disse que o povo cobra e o que vale é o que está escrito. 

Vereador José Alfredo solicitou colocar o seu nome no ofício pedindo as 

devidas informações. Pediu que o presidente explicasse novamente o motivo 

do problema de não ter sido terminada a obra da Escola Municipal do Engenho 

Velho. Presidente Pedro Gilson falou que ocorre problemas com empresas e 

que se for o caso da escola a empresa responsável será responsabilizada. 

Elogiou a administração do poder executivo; Vereador José Alfredo disse que 

não consegue entender porque a escola foi inaugurada duas vezes; disse que 

a reenvio do projeto é esquisito porque se passaram quatro sessões, o que 

parece que se um projeto for rejeitado eles irão reformular e enviar novamente? 

Vereador Marcos Karpinski disse que ontem foi dia da assistência social e 

parabenizou a profissional presente; que o colégio é caixa postal da cidade e 

que há alguns reparos e logo será feito e logo os alunos estarão estudando lá; 

elogiou o trabalho da administração anterior. ORDEM DO DIA: PROJETO DE 

LEI N° 018 e Mensagem N° 019/2013, ambos de 09 de maio de 2013, de 

autoria do Poder Executivo: “Altera dispositivos da Lei n° 395, de 14 de julho de 

1997, no que se refere à eleição dos membros do Conselho Tutelar dos 

Direitos da Criança e do Adolescente”. Leitura do Regime de Urgência: 

Discussão do Requerimento: nenhum manifesto. Votação do Requerimento: 

aprovado por unanimidade. 1ª Discussão: Vereador José Alfredo falou sobre os 

benefícios para o Conselho e seus membros e parabenizou os atuais 

membros. 1ª Votação: aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 017 e 

Mensagem N° 018/2013, ambos de 09 de maio de 2013, de autoria do Poder 

Executivo: “Abre crédito adicional especial no orçamento geral do Município, 

exercício de 2013, no valor de R$13.000,00 (treze mil reais).” Leitura do 

Regime de Urgência: Discussão do Requerimento: nenhum manifesto. Votação 

do Requerimento: aprovado por unanimidade. 1ª Discussão: Vereador João 

Acir disse que reafirmou o dito de que houve apenas mudança de uma palavra, 

que era suplementar e agora é especial; disse que não é interesse do povo, 

mas do executivo; que projeto rejeitado acaba voltando e onde fica a discussão 
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do legislativo e o valor da votação? Que se cada projeto rejeitado será enviado 

novamente pelo jeito; que gastos para o povo será a favor, mas a favor de 

poucos ele votará contra; que assim parece que tem que engolir goela abaixo; 

vereador José Alfredo disse que repete novamente e que se fosse para 

educação, saúde, estradas, votaria a favor, mas nesse caso vota contrário; 

Vereador João Acir disse que pode ser feito comparações como vereador José 

Alfredo fez; Presidente Pedro Gilson disse que cada cabeça tem a sua 

consciência; que seu voto é minerva, mas acredita que vai passar; que 

futuramente cada vereador precisará de verbas em seu gabinete e que treze 

mil não fará a diferença, mas que votaria a favor. 1ª Votação: aprovado pelos 

vereadores Marcos, Antonio de Jesus, Marcos Elio e Kelli; não aprovado 

pelos vereadores José Alfredo, João Acir, Paulo dos Anjos. 

PROPOSIÇÃO: N° 044/2013 – Vereador Paulo dos Anjos Pereira solicita a 

instalação e ampliação de rede de água tratada em Quicé dos Alves. 

Discussão: nenhum manifesto. Votação: aprovado por unanimidade. 

PROPOSIÇÃO: N° 045/2013 – Vereador Pedro Gilson Ribas solicita a 

instalação de escritório na região de Doce Grande, com suporte técnico 

qualificado para emissão de notas agrícolas, especificadamente aos 

fumicultores, a fim de atender as localidades de Doce Grande, Rio da Várzea, 

Doce Fino, Água Clara de Cima e Água Clara de Baixo e Quicé dos Alves. 

Passou presidência para vereadora Kelli por serem proposições de sua autoria. 

Discussão: Vereador Jose Alfredo solicitou que fossem incluídas novas 

localidades para serem beneficiadas; Vereador João Acir reforçou o pedido do 

vereador José Alfredo; Vereador Pedro Gilson disse que isso beneficiaria, mas 

essas são as localidades mais distantes e que por isso do pedido; que também 

acredita ser boa ideia. Votação: aprovado por unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 

046/2013 – Vereador Pedro Gilson Ribas solicita viabilização junto a COMEC 

para integração do transporte de ônibus metropolitano de Quitandinha com o 

Terminal Rodoviário do Pinheirinho, em Curitiba. Discussão: Vereador João 

Acir disse que da época de vereador há anos, esteve junto ao Deputado 

Gustavo Fruet na época e hoje prefeito de Curitiba e que a URBS disse que 
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não havia possibilidade a não ser que fosse ampliado o terminal de Fazenda 

Rio Grande; sugeriu que se use força política junto ao ex-prefeito Valfrido 

Eduardo Prado para que agilize essa possibilidade já que ele é Secretário de 

Assuntos Metropolitanos de Curitiba; sugeriu enviar ofício para reunião com a 

URBS e prefeitura de Curitiba; vereador Pedro Gilson disse que vem reiterando 

essa proposição e que certamente o deputado Toninho Wandscheer será um 

colaborador nessa empreitada e que o ex-prefeito Valfrido e hoje secretário de 

assuntos metropolitanos de Curitiba será também um grande apoiador da ideia. 

Vereador Antonio de Jesus disse que o trabalho unido é necessário e que na 

análise dos projetos em discussão disse que votou porque acredita que é um 

investimento para Quitandinha; que sobre a integração acredita ser um enorme 

ganho para a região; parabenizou o trabalho do secretário da saúde, Antonio 

Loir Esconinski, presente na sessão; disse que há uma política de trabalho e 

parabenizou o ex-prefeito Valfrido Eduardo Prado.  Votação: aprovado por 

unanimidade. Presidente Kelli passou presidência para vereador Gilson. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL: cinco minutos e não aparteado. Vereador João Acir 

disse que vota apenas contrário ao projeto que não interesse do povo e que 

foram poucos que ele desaprovou, mas que já fez mais de duzentas 

proposições que foram aprovadas em toda sua vida política; que esse é o 

espaço do vereador agir assim e fiscalizar; que há críticas boas e construtivas 

e outras não, mas que devem ser pensadas e repensadas para que sejam 

boas; que a população não gosta de quem somente critica, mas que ele quer 

debater e não é dono da verdade; mas esse é o caminho político e cada qual 

vota com a sua consciência. Que seguirá assim nos quatro anos nessa 

postura. Vereador Marcos Karpinski agradeceu o trabalho do Secretário de 

Obras Alisson Adalberto Paluski e elogiou os funcionários do mesmo setor; 

parabenizou o Secretário da Agricultura José Vosniaki pelo empenho e belo 

trabalho; elogiou também o trabalho do Secretário Municipal da Saúde, Antonio 

Loir Esconinski, presente na sessão. Vereador José Alfredo disse que não está 

para brigar com ninguém, mas para brigar pelo município de Quitandinha e que 

foi eleito com a promessa de lutar pelos direitos do povo e a maioria dos 
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pedidos dele é pela população. Vereador Marcos Elio disse que criticar é muito 

fácil, mas que foi muito pior há alguns anos; que não havia ambulância, hoje 

tem quatro ou cinco; que havia um trator agrícola e hoje há três e deve chegar 

mais um; que a crítica é construtiva, mas que se deve olhar o trabalho; que o 

setor rodoviário era um ferro velho; que se deve ver o trabalho andando e 

sendo feito. ENCERRAMENTO: Presidente Pedro Gilson encerrou a sessão e 

agradeceu a presença de todos, em especial dos secretários municipais já 

citados. Agradeceu a filmagem da sessão e dos visitantes do Programa Nossa 

Cidade. Elogiou o trabalho do deputado Toninho Wandscheer pelo apoio dado 

sempre ao Município. Que nem Jesus conseguiu agradar a todos e que no 

caminho que se está hoje e pela união do executivo com o legislativo deverá 

haver trabalho para o bem da população. Convocou sessão extraordinária para 

dia 20 de maio, próxima segunda-feira. 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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