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ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO 

DE QUITANDINHA, ESTADO DO PARANÁ. 

Ao 1º (primeiro) dia do mês de janeiro de dois mil e treze (2013), às 10:45 

horas, nas dependências do Salão Paroquial de Quitandinha, nesta cidade, 

dirigida pelo senhor Presidente da Câmara, representado no momento pelo 

vereador eleito com mais idade, senhor Paulo dos Anjos Pereira, conforme 

especifica o Regimento Interno da Câmara Municipal de Quitandinha, e tendo 

presentes os senhores: Marcio Neri de Oliveira – Prefeito eleito; Marcos Aurélio 

de Andrade Lemos – Vice-Prefeito eleito; Valfrido Eduardo Prado – Prefeito que 

deixa o cargo; Maria Julia Socek Wojcik – Vice-Prefeita que deixa o cargo 

(ausente); vereadores eleitos em 07 de outubro de 2012, senhores Pedro 

Gilson Ribas (PP), Kelly Rocha dos Santos (PSD), João Acir Alves Dos Santos 

(PR), Marcos Antônio Karpinski (PR), Alisson Adalberto Paluski (PMDB), Paulo 

Cesar de Macedo (PSDB), José Alfredo Neto Gonzaga de Oliveira (PSC), 

Marcos Elio de Deus Leal (PSB) e Paulo dos Anjos Pereira (PSC), reuniram-se 

para a Sessão Solene da décima terceira legislatura do Município de 

Quitandinha. Para dar início aos trabalhos, convidou-se o vereador mais idoso, 

neste caso, senhor Paulo dos Anjos Pereira, que assumiu a presidência da 

mesa a fim de dar seguimento ao protocolo. Em seguida o senhor presidente 

Paulo dos Anjos, declarou aberta a sessão e prestou seu juramento seguido 

dos demais vereadores, proclamando a compromisso: Prometo cumprir a 

Constituição Federal e a Constituição do Estado, observar as Leis, 

desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado e trabalhar 

pelo progresso do Município e bem estar do meu povo. Todos declaram 

prometer. Declarados empossados os senhores vereadores e instalada a 

décima terceira legislatura de Quitandinha. Fez-se neste momento a inscrição 

da chapa para a Mesa Diretora da Câmara durante o biênio 2013 – 2014, 

dentre os vereadores eleitos e empossados. O senhor presidente comunicou 

que foi apresentada à mesa a chapa Nº 1 e única, denominada “Unidos pelo 

amor à Quitandinha”, tendo por membros Presidente Pedro Gilson Ribas, Vice-

Presidente Kelly Rocha dos Santos, 1º Secretário Marco Elio de Deus Leal, 2º 
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Secretário Paulo Cesar de Macedo. Em seguida o senhor presidente convocou 

os senhores vereadores à votação facultativa, de forma que cada um vota da 

maneira que assim lhe convir, para a eleição da Mesa Diretora, constatando-se 

unanimidade de votos para a chapa nº 1. Desta forma, tendo o vereador Paulo 

dos Anjos Pereira proclamada eleita e empossada a mesa diretora composta 

pelo presidente Pedro Gilson Ribas, Vice-Presidente Kelly Rocha dos Santos, 

1º Secretário Marco Elio de Deus Leal e 2º Secretário Paulo Cesar de Macedo. 

Neste momento, o vereador Paulo dos Anjos Pereira cede a presidência ao 

vereador Pedro Gilson Ribas, presidente eleito para o biênio 2013-2014, na 

chapa empossada. Assume a presidência o vereador Pedro Gilson Ribas e 

dando continuidade aos trabalhos, convidou o senhor Marcio Neri de Oliveira, 

na qualidade de prefeito eleito, para prestar o seu juramento: Prometo cumprir 

a Constituição Federal e a Constituição do Estado, observar as Leis, 

desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado e trabalhar 

pelo progresso do Município e bem estar do meu povo. Prestado o 

juramento, o senhor presidente Pedro Gilson Ribas, declarou empossado o 

prefeito municipal e solicitando ao mesmo a entrega da declaração de bens 

conforme determina o Artigo 57, parágrafo 3º da lei Orgânica do Município, a 

qual será registrada em livro próprio da Câmara. Nas mesmas condições o 

vice-prefeito também o deve fazer antes de seu empossamento. Presidente da 

Câmara, Pedro Gilson Ribas (PP) assume a palavra e agradece a todos, 

resgatando a história de seu mandato e da política na administração do ex-

prefeito Valfrido Eduardo Prado, prestando uma homenagem com a entrega de 

uma placa comemorativa. Nas palavras citou a importância do amigo Jean 

Ernani (in memorian) funcionário até então e grande amigo. Falou do apoio da 

família e dos eleitores e amigos de caminhada. Agradeceu a Deus por tudo; 

falou do orgulho desses oito anos de mandato ao lado do ex-prefeito Valfrido 

(Neco); prestou apoio ao prefeito eleito Marcio. Desejou feliz ano a todos. 

Passada a palavra ao vice-prefeito Marcos Aurélio, este iniciou agradecendo a 

Deus em primeiro lugar, agradeceu à família pela compreensão e apoio; aos 

amigos e eleitores pela oportunidade do cargo; firmou compromisso de trabalho 
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para ver Quitandinha melhor, o qual não troca por outro algum, pois nela 

cresceu e progrediu, ajudando principalmente aos agricultores, elogiando 

também o trabalho dos mesmos; elogiou ainda o trabalho da administração do 

ex-prefeito Valfrido; falou que muito deu certo e ainda há coisas a serem 

melhoradas; disse que a agricultura representa o coração de Quitandinha; falou 

das convicções que tem e das limitações que lhe são próprias como vice-

prefeito; desejou sucesso aos eleitos na Câmara Municipal; falou do trabalho 

com união, deixando de lado as picuinhas políticas; lembrou-se da campanha 

que lhe permitiu conhecer a realidade de cada quitandinhense, visitas nas 

quais prometeram cumprir o que planejam para Quitandinha; desejou um bom 

ano a todos; Vereadora Kelly Rocha dos Santos passa a fazer uso da palavra; 

agradeceu a Deus, aos amigos e eleitores; disse que se sente honrada com o 

carinho e disponibilidade dos eleitores; disse que não será vereadora apenas 

de quem nela votou, mas de todos os que moram em Quitandinha; falou da 

necessidade da união entre os partidos; falou da harmonia com o executivo 

embora independente enquanto poder legislativo; desejou ao prefeito e vice 

eleitos, bem como aos vereadores, boa sorte e que faça juntos uma boa 

administração; desejou bom ano a todos; finalizou com o provérbio: fale muito 

das coisas, pouco dos outros e nada de você. Vereador José Alfredo Neto 

Gonzaga de Oliveira (PSC) falou da necessidade da união de todos os 

políticos; parabenizou o ex-prefeito Valfrido (Neco) pela excelente 

administração. Disse que não é vereador do Rato nem da Maria Julia, mas do 

povo e que lhe procurem sempre que precisar. Vereador Marco Elio de Deus 

Leal agradeceu a todos e que junto ao prefeito eleito estará trabalhando. 

Vereador Alisson Adalberto Paluski (PMDB) agradeceu a presença de todos, 

nominando os executivos. Agradeceu a Deus e à família, aos amigos e 

eleitores. Disse que passaria um longo tempo citando as excelentes obras que 

foram feitas, mas prefere lembrar-se das dificuldades pala qual se passou para 

fazer Quitandinha melhorar muito; que aos poucos as engrenagens foram 

sendo acertadas e elogiou a ser o primeiro a ser reeleito; falou do orgulho do 

Neco assumir uma secretaria junto ao prefeito Gustavo Fruet, em Curitiba; ao 
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prefeito Marcio falou da religiosidade dele e do bom combate que se deve lutar 

e que vão trabalhar juntos para o melhor de Quitandinha. Vereador João Acir 

Alves dos Santos parabenizou o ex-prefeito Neco e falou da necessidade da 

continuidade do trabalho para melhorar ainda mais a cidade, citando os setores 

essenciais para o desenvolvimento do município; Vereador Marcos Antônio 

Karpinski (PR), disse que aprendeu com o professor Neco; agradeceu a Deus e 

ao povo que lhe deu voto e a oportunidade dessa terceira candidatura e 

somente agora conseguiu se eleger. Desejou sucesso ao Neco e ao prefeito 

Marcio. Vereador Paulo Cesar de Macedo (PSDB), falou do orgulho que sente 

desde que acompanhou os trabalhos da Câmara; falou da força que pedia a 

Deus para visitar as casas e falar somente aquilo que poderia cumprir. Disse 

que criticou quando foi preciso e assim fará sempre que necessário. Falou do 

quanto o prefeito Marcio é um guerreiro, elogiando o Neco pelo que ensinou ao 

Marcio, e pelo que ele fez como político. Falou de fazer obras que são para 

todos e que às vezes não são vistas. Elogiou a ex-vice-prefeita Maria Julia pelo 

trabalho que faz para o povo, mesmo não sendo favorável à candidatura dela, 

pois foi uma guerreira. Que mesmo em outras candidaturas que perdeu, ele 

aplaudiu a carreata do prefeito Neco. Que não está somente para aplaudir, mas 

para mostrar onde deve ser arrumado. Nominou cada eleito e falou que cada 

um merece. Disse que continuará a ser o mesmo eleito ou mesmo quando não 

tinha sido eleito antes, sempre foi o mesmo. Falou que possamos fazer um 

bom trabalho juntos; elogiou o trabalho do Padre Lauro que trouxe muita gente 

de volta à igreja e também ao Pastor Rivadávia, pois também presta um 

excelente trabalho. Finalizadas as pronúncias dos vereadores eleitos, o Padre 

Lauro foi convidado a dizer algumas palavras: disse que deseja muito sucesso 

e apoio espiritual a todos. Em seguida o ex-prefeito Valfrido Eduardo Prado 

passa a fazer uso da palavra, cumprimentando a mesa composta, nominando-

os, bem como os funcionários da Câmara Municipal. Falou que é muito difícil 

falar neste momento, pois talvez não represente em palavras tudo que ocorreu. 

2005 foi um desafio: havia descrédito para Quitandinha, pois nos índices gerais 

eram muito baixos, comparados ao nordeste brasileiro. Que não fala para 
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enaltecer a ele mas ao trabalho da equipe de trabalho; que foram inúmeras 

obras que progrediram Quitandinha na zona urbana e rural. Falou do apoio da 

igreja. Citou algumas obras gerais que desenvolveram o potencial de 

Quitandinha e desafia outro município de mesmo porte que hoje tenha o que 

temos aqui; falou do cuidado em especial com o Rio da Várzea para evitar 

maiores transtornos ainda. Falou de pessoas que dedicaram seu empenho 

para Quitandinha crescer, a Câmara Municipal, servidores municipais, 

funcionários que não estão mais aqui; disse que nosso patrão é o povo, que 

são os impostos que pagam os salários e pediu aos servidores que atendam 

bem o povo; se colocou a disposição de Quitandinha; que assume um cargo 

que lhe é um desafio; mas continuará em Quitandinha; falou do vice-prefeito 

Marcos Aurélio (Marquinho) como o maior defensor dos agricultores; que 

acredita no prefeito Marcio (Rato), que confia no trabalho dele e na equipe que 

ele formará; disse que Quitandinha crescerá mais e a Câmara conta com uma 

composição jovem; desejou que trabalhem juntos para a população não perder; 

disse que foi uma satisfação enorme ser prefeito; que muitas vezes disse não 

mas que foi difícil; falou da dificuldade de administrar assim como numa família; 

disse que combateu o bom combate, manteve a fé e manterá sempre; falou do 

simbolismo da passagem da chave ao prefeito eleito,mas disse que quebrará 

um pouco o protocolo e pediu que a mãe do prefeito eleito lhe entregasse a 

chave, a senhora Marli. Neste momento assume a palavra o prefeito Marcio, 

dizendo da dificuldade depois dessa homenagem; agradeceu a Deus e disse 

que sempre estará com a força de Deus; agradeceu à família e falou da fibra 

da mãe dele na história da vida; falou da estrutura da família para ter sucesso 

na caminhada; agradeceu ao povo, aos amigos eleitores, vereadores eleitos e 

que conta com o apoio de todos; lembrou do quanto Quitandinha cresceu e 

elogiou a família do ex-prefeito Neco, pela convivência, pela amizade desde 

muito tempo; disse que vivenciam um novo momento nos anais da política de 

Quitandinha. Falou da emoção do momento e lembrou-se de pessoas que 

partiram para outra vida: funcionário Sérgio e Anderson, candidato da posição 

que batalhou nesta campanha. Falou da preocupação que lhe causa assumir 
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hoje a administração de Quitandinha; falou do empenho dos funcionários para 

com o povo; disse que sabe do empenho de cada um para trabalhar por 

Quitandinha; finalizou dizendo que a partir de agora tem compromisso não 

somente com seu lado político, mas com todos que moram aqui; falou do 

respeito que terá com a legislação; falou da religiosidade que continuará a ter; 

se dispôs a ouvir sempre o povo, aos líderes religiosos; disse que encara esta 

missão com muito amor e trabalho; agradeceu o voto de confiança e trabalhará 

24 horas por dia; sabe que será criticado mas aceitará tanto elas como as 

divergências políticas; lembrou do pai e de como foi um aprendiz do pai que lhe 

ensinou a ter dignidade e humildade; que sempre honrará a lembrança dele; 

que lhe chamem como melhor acharem: Marcio ou Rato, pois ele atenderá; 

decidindo sempre firme e forte; desejou um bom ano a todos;  Findada a fala 

do prefeito Marcio Neri de Oliveira e nada mais havendo, o senhor presidente 

agradeceu a todos e declarou encerrada a sessão, determinando que se 

lavrasse a Ata, a qual, eu, Licimar Meinelecki, a redigi e será assinada pelos 

vereadores. Assinada pelas autoridades presentes, prefeito, vice-prefeito e 

vereadores: Prefeito Marcio Neri de Oliveira (PMDB), Vice-prefeito Marcos 

Aurelio de Andrade Lemos (PMDB), Vereadores Pedro Gilson Ribas (PP), 

Marcos Antônio Karpinski (PR), Alisson Adalberto Paluski (PMDB), Kelly Rocha 

dos Santos (PSD), Paulo Cesar de Macedo (PSDB), José Alfredo Neto 

Gonzaga de Oliveira (PSC), Marcos Elio de Deus Leal (PSB).  

   

Paulo dos Anjos Pereira             Pedro Gilson Ribas  

Vereador        Vereador  

  

 

Marcos Antônio Karpinski             Alisson Adalberto Paluski   

Vereador        Vereador  
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Kelli Rocha dos Santos Lechinoski            Paulo Cesar de Macedo   

Vereadora        Vereador  

 

 

 

José Alfredo Neto Gonzaga de Oliveira    Marcos Elio de Deus Leal  

Vereador        Vereador  

 

 

     

    João Acir Alves dos Santos 

     Vereador  

 


