
CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA 
Avenida Fernandes de Andrade, 330 - Centro - Fone/Fax (41) 3623 1443.  

ESTADO DO PARANÁ 
 
 

 

Ata da 15ª SESSÃO ORDINÁRIA, I Período Legislativo, realizada no dia 23 de 

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

Quitandinha, o/as senhore/as Vereadore/as: Vice-presidente Kelli Rocha dos 

Santos Lechinoski, 1° Secretário Marcos Elio de Deus Leal. Vereadores: José 

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

Pereira. AUSENTES: Presidente da Mesa Diretora Pedro Gilson Ribas, 2° 

Secretário Paulo Cesar de Macedo e João Acir Alves dos Santos, os quais 

justificaram ausência. Em seguida o/a presidente Kelli convidou o vereador 

Antonio de Jesus Nenemann para fazer parte da Mesa Diretora e 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: Audiência 

Pública da Saúde realizada pelo Secretário Municipal da Saúde Antonio Loir 

Esconiscki e Gerente da secretaria municipal da saúde Jaqueline Ribas. 

Também solicitou uso da palavra a Diretora da APAE - Escola Alice Santana 

Pinto, no qual solicitou apoio para instalar um redutor de velocidade em frente à 

escola. Presidente Kelli disse que na próxima sessão será colocada uma 

proposição sobre o pedido e os vereadores que desejarem poderão assinar. 

PALAVRA LIVRE: Vereador José Alfredo deu boas vindas em especial a sua 

mãe Aparecida Fátima que acabou de se pronunciar. Disse que certamente 

farão empenho para a realização do pedido da diretora Cida. Falou das 

dificuldades da rua por ser estreita. Vereador Marcos Karpinski deu parabéns à 

vereadora Kelli pela posição de presidente na sessão do dia de hoje. Desejou 

boa viagem aos vereadores que foram à Basílica de Aparecida. Disse que o 

desejo é que o município cresça sempre e quem ganha com isso é a 

população. Vereador Antonio de Jesus disse que se alegra pelo tempo 

trabalhado junto à Escola Alice Santana Pinto, agradecendo o companheirismo 

da diretora Cida e que se coloca à disposição sempre que necessário. Falou da 

necessidade e parabenizou a audiência pública da saúde, que traz muitas 

elucidações para os vereadores poderem explicar para quem vem trazer as 
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suas angústias quanto aos problemas de saúde e poder encaminhá-los 

corretamente. Parabenizou o empresário presente e disse da importância das 

empresas para trazer empregos para Quitandinha. Registre-se a pedido que é 

a primeira vez que uma mulher assumiu a presidência da Câmara e 

parabenizou a presidente Kelli. ORDEM DO DIA: 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 Requerimento de Vistas do Projeto. Discussão do Requerimento: 

nenhum manifesto. Votação do Requerimento: aprovado por unanimidade. 

Presidenta Kelli designou a apreciação do projeto n° 17 e este será 

discutido e votado em 3ª e última discussão e votação na próxima 

sessão. PROJETO DE LEI N° 19 e 20 e mensagem n° 20, todos de 14 

de maio de 2013: Revoga a lei n° 861, de 25 de julho de 2011 e altera o 

mapa de zoneamento urbano aprovado pela Lei 779, de 11 de maio de 

2009 e altera o anexo II da lei n° 700, de 07/12/2007. A Presidente Kelli 

encaminhou os projetos de lei n° 19 e 20 para apreciação das Comissões 

de Justiça e Redação, Obras e Serviços Públicos. PROJETO DE LEI N° 

21 e mensagem n° 21, ambos de 16 de maio de 2013: “Autoriza doação 

de área de terra do Distrito Industrial para empresa PROFLEX Indústria e 

Comércio LTDA”. A Presidente Kelli encaminhou os projetos de lei n° 19 

e 20 para apreciação das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 

Orçamento. EXPLICAÇÃO PESSOAL: cinco minutos e não aparteado. 

Vereador José Alfredo agradeceu a presença dos empresários em questão e 

disse que já convidou o empresário para esclarecer possíveis dúvidas na 

próxima sessão. Disse da importância de investimento de empresários em 

nossa cidade para beneficiar a população através de empregos. Vereador 

Antonio de Jesus agradeceu a todos em geral e disse da importância da 

presença de empresários e de como o vereador deve também buscar recursos 

para trazer empresas para Quitandinha. Falou do trabalho essencial do 
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Conselho Tutelar; falou de um problema de desentendimento sobre a atuação 

da polícia militar a pedido dele na região onde mora. ENCERRAMENTO: 

Presidente Kelli encerrou a sessão e agradeceu a presença de todos, 

lembrando que não haverá sessão no dia 30 de maio por ser feriado de Corpus 

Christi. 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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