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Ata da 7ª SESSÃO ORDINÁRIA, I Período Legislativo, realizada no dia 27 de 

março 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: 

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

Anjos Pereira. AUSENTES: João Acir Alves dos Santos, o qual não 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 Circular n° 005/2013 GAB/DJA. TRIBUNA LIVRE: não houve. 

PALAVRA LIVRE: Vereador Paulo Cesar comentou a leitura da Bíblia que 

chamou a atenção pelo ato de ter amor pelo que se fizer na vida. Questionou 

se o ofício recebido quanto à destinação de recursos para pavimentação 

asfáltica deve ser depois paga pelos contribuintes. Presidente Pedro Gilson 

disse que será encaminhado ofício ao Prefeito perguntando as dúvidas do 

vereador Paulo. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI N° 007 e Mensagem N° 

007/2013, ambos de 21 de março de 2013, de autoria do Poder Executivo: 

Autoriza doação de área de terra do Distrito Industrial para a empresa Almir 

Kusdra. Leitura do Regime de Urgência: Discussão do Requerimento: nenhum 

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

Discussão: Vereador Paulo Cesar questionou quais são as regras para a 

doação de uso, e como ela funciona, mas que é favor, desde que sabendo 

destas regras. 1ª Votação: aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 

008 e Mensagem N° 008/2013, ambos de 21 de março de 2013, de autoria do 

Poder Executivo: Autoriza doação de área de terra do Distrito Industrial para a 

empresa QUIMITIBA – Química de Curitiba Ltda. ME. Leitura do Regime de 

Urgência: Discussão do Requerimento: nenhum manifesto. Votação do 

Requerimento: aprovado por unanimidade. 1ª Discussão: Vereador Paulo 

Cesar e Presidente Pedro Gilson parabenizaram a iniciativa do vereador José 
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Alfredo e questionaram quantos empregos diretos a empresa oferecerá. 

Vereador José Alfredo disse que de início são 30 empregos para os 

quitandinhenses. E que o dono da empresa se comprometeu a comprar todo o 

material no comércio de Quitandinha. Parabenizou o empresário Almir Kusdra 

pela geração de empregos na sua empresa. 1ª Votação: aprovado por 

unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 018/2013 – Vereadores José Alfredo Neto 

Gonzaga de Oliveira e Pedro Gilson Ribas solicitam instalação de placas de 

sinalização nas localidades da zona rural, especificadamente nas bifurcações 

que dão acesso a outros Municípios como Contenda, Piên, Agudos do Sul e 

Campo do Tenente, bem como indica-se a mesma instalação de placas de 

sinalização em bifurcações que dividem as localidades de Quitandinha. 

Discussão: Vereador José Alfredo disse que muitos caminhos não são usados 

por desconhecimento da região e estas placas são uma opção. Vereador Paulo 

Cesar disse que na BR 116 não há placas indicando o Município de 

Quitandinha. Sugeriu ofício ao órgão estadual responsável para rever tal 

sinalização.  Votação: aprovado por unanimidade. PROPOSIÇÃO: N° 019/2013 

– Todos os vereadores solicitam a criação de lei municipal de proteção aos 

animais. Discussão: Vereador José Alfredo disse que ao vir a lei proposta, 

deve-se observar quais serão os itens a serem abordados de forma que os 

agricultores usam animais desde muito tempo e deve-se pensar nesse 

contexto. Vereador Antonio de Jesus endossou a mesma preocupação. 

Vereador Paulo Cesar falou que na explanação da cidadã ela focou muito a 

questão dos cães. Que muitos agricultores usam cavalos para o serviço na 

lavoura. Presidente Pedro Gilson reforçou o que foi dito. Votação: aprovado por 

unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: cinco minutos e não aparteado. 

Vereador Paulo Cesar desejou feliz páscoa e falou na reflexão sobre o trecho 

da Bíblia. Que o texto falou sobre amor, doação ao outro. Que ele preza pelo 

crescimento do Município. Que a arte da política é também a engolir sapos. 

Parabenizou novamente o vereador José Alfredo pela empresa química que 

está trazendo à Quitandinha. Vereador José Alfredo desejou feliz páscoa e que 

pediu que reine a harmonia nesta Casa de Leis. Vereador Marcos Antonio 
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pediu que todos façamos uma reflexão sobre a época da páscoa e o que ela 

representa. Elogiou o vereador José Alfredo pela empresa que está se 

instalando. Desejou feliz páscoa. Vereador Marcos Elio falou sobre o ônibus 

apreendido pela Polícia Federal e que foi uma denúncia; que o motorista Joel 

não tinha o MOP, mas sempre teve responsabilidade e que as crianças é que 

foram realmente prejudicadas; desejou feliz páscoa; Vereador Antonio de 

Jesus desejou feliz páscoa a todos e que hoje há carência espiritual em nossa 

humanidade; que se percebe quem tem Deus no coração; parabenizou o 

empenho dos vereadores que buscam recursos para melhorar o município, 

trazendo empresas. ENCERRAMENTO: Presidente Pedro Gilson encerrou a 

sessão agradecendo a presença de todos e disse que sente-se feliz com este 

grupo que faz parte desta Casa de Leis e que deseja trabalhar sempre juntos. 

Convocou para sessão extraordinária na segunda-feira, dia 01 de abril. 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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