
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, em 22/06/2018. 

                                                  ATA N°. 1246/14/2018 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às quinze horas e quarenta e 

cinco minutos, junto a Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Quinze de 

Novembro, invocando a Proteção de Deus e agradecendo a presença dos Senhores 

Vereadores, o Presidente Lair Blasi declarou aberta a Sessão Ordinária, passando a 

palavra para a Secretária Angélica Horst, a qual fez a leitura do edital de convocação nº 

13/2018, que depois de lido foi aprovado com unanimidade de votos, assim como o 

pedido do Vereador Elton Scarsi para que o Projeto de Lei nº 2.261/2018 fosse votado em 

regime de urgência. Leitura, discussão e votação da Ata n° 1.245/13/2018; Aprovada com 

unanimidade de votos. Leitura das correspondências recebidas e expedidas. Leitura das 

matérias de expediente: Leitura do Projeto de Lei nº 2.261/2018, em REGIME DE 

URGÊNCIA, o qual autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação 

Hospitalar Quinze de Novembro e dá outras providências. Baixado para a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de 

Educação, Saúde e Assistência Social, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão de 

Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve manifestação. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não houve manifestação. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS: 

Bancada do PP (Partido Progressista): O líder da Bancada Progressista, Vereador Tiago 

Rafael Budke, inicialmente cumprimentou o Presidente Lair Blasi, demais colegas 

vereadores e comunidade, informando que participou do Seminário de Qualificação dos 

Agentes Políticos promovido pela empresa IGAP (Instituto de Gestão Administrativa 

Pública), do dia 19 a 22 de junho de 2018, em Porto Alegre, também participou de 

reunião na FAMURS com o Senhor Paulo Azeredo Filho junto a Coordenação da Saúde 

para obter informações acerca do plano de saúde IPE e verificar a possibilidade de 

implantação no município de Quinze de Novembro. Relatou que esteve em reunião, 

juntamente com o Presidente Lair Blasi na Superintendência Estadual do Rio Grande do 

Sul - Correios, comentando que foram muito bem recebidos pelo Superintendente 

Adjunto Jorge Celso Gobbi, onde levou ofício em nome da Bancada Progressista de 

Quinze de Novembro, solicitando que os Correios aumentem o número de funcionários 

no município, sendo que há apenas um agente fazendo o serviço de carteiro, recebendo 

as correspondências, além de responder pelo atendimento interno da unidade, de tal 

forma que não consegue atender toda a demanda, prejudicando a  comunidade pelos 

constantes atrasos. Na ocasião, o Superintendente Jairo Celso Gobbi explanou sobre a 

situação dos Correios, o qual encontra dificuldades, mas afirmando que irá dar uma 

olhada especial para o município de Quinze de Novembro, buscando alguma possibilidade 



ou solução para que esses atrasos não ocorram mais. Finalizou sua manifestação, 

comentando que fez visita ao escritório da UVB (União dos Vereadores do Brasil) para 

sanar algumas dúvidas e buscar algumas informações. Bancada do MDB (Movimento 

Democrático Brasileiro): O líder da Bancada do MDB, Vereador Elton Scarsi inicialmente 

cumprimentou o Presidente Lair Blasi e demais colegas vereadores, relatando que esteve 

acompanhando, juntamente com o Prefeito Municipal Gustavo Peukert Stolte, 

Coordenador do Departamento de Administração e Planejamento Marcos Luis Petri e o 

Vice-Prefeito Paulo Adalberto Prante, o início do calçamento até a localidade de Esquina 

Sete de Setembro. Comentou que fez visita a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Progresso, onde foi concluída a instalação de uma quadra com gramado sintético, vendo 

assim várias obras no município sendo feitas. Mencionou estar no aguardo de emendas a 

serem pagas, as quais estão empenhadas a um bom tempo, exemplo do asfalto a 

localidade de Sede Aurora. Finalizou sua manifestação, desejando que até o dia sete de 

julho sejam pagas emendas e que os recursos venham ao município para a continuação 

dos trabalhos. Bancada do PDT (Partido Democrático Trabalhista): Não houve 

manifestação. MOMENTO DA PRESIDÊNCIA: O Presidente Lair Blasi usou o espaço para 

pedir desculpas pela transferência da data da sessão que se realizaria na segunda-feira, 

18 de junho, suspendendo-a por motivos adversos e que talvez isso ocorra com algum 

outro vereador em algum outro momento. Informou que a próxima sessão será no 

sábado, dia 30 de junho, às nove horas da manhã, pelo fato de que estará indo a Brasília 

com a Vereadora Marlete Sornberger e a Vereadora Tamara de Oliveira Dressler, 

salientando que a alteração da data da sessão já ocorreu em outros anos, possibilitando 

viagens em busca de recursos. Informou que esteve em Porto Alegre, juntamente com o 

Prefeito Gustavo Peukert Stolte, participando de várias reuniões, considerando uma 

viagem muito proveitosa, onde puderam ver as deficiências na arrecadação do ICMS 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), com a possibilidade de redução 

destas deficiências para o ano seguinte. Mencionou seu contentamento ao ouvir 

explanação do que tem que ser feito no município para melhorar a arrecadação, 

salientando que o prefeito Gustavo Peukert Stolte estará se reunindo nos próximos dias 

com quem fiscaliza o ICMS. Relatou que todos os prefeitos estão preocupados na questão 

da baixa da arrecadação, ficando bem exposto o que está acontecendo, cabendo ao 

pessoal se empenhar um pouco mais e que se for preciso haverá uma assistência ao 

município para auxiliar nesta questão. Finalizou sua manifestação, desculpando-se pela 

transferência da sessão para este dia, lamentando que às vezes não consegue contentar a 

todos. INTERVALO REGIMENTAL. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 2.260/2018, o 

qual abre crédito especial e dá outras providências. Aprovado com unanimidade de votos. 

Discussão e votação do Projeto de Lei nº 2.261/2018, em REGIME DE URGÊNCIA, o qual 

autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação Hospitalar Quinze 



de Novembro e dá outras providências. Aprovado com unanimidade de votos. Nada mais 

a constar, o Presidente agradeceu a presença de todos, com a Proteção de Deus e 

declarou encerrada a Sessão Ordinária. E eu, Angélica Horst, determinei que fosse lavrada 

a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  

   ___________________________          __________________________                                    

                     Lair Blasi                                                          Angélica Horst 

                    Presidente                                                           Secretária 


