
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA OITAVA LEGISLATURA, em 30/06/2018. 

                                                  ATA N°. 1247/15/2018 

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às nove horas, 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 14/2018, que depois de lido foi aprovado com unanimidade de votos. 

Leitura, discussão e votação da Ata n° 1.246/14/2018; Aprovada com unanimidade de votos. 

Leitura das correspondências recebidas e expedidas. Leitura das matérias de expediente: 

Leitura do Projeto de Lei nº 2.262/2018, o qual insere alterações na Lei Municipal 793/2002, 

que trata do Estatuto dos servidores públicos municipais 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. Leitura do Projeto de Lei nº 2.263/2018, 

o qual insere alterações na Lei Municipal n° 795/2002, que dispõe sobre o Plano de carreira do 

quadro geral 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. Leitura do Projeto de Lei nº 2.264/2018, o qual cria a Central de Supervisão 

de Enfermagem, no âmbito do município de Quinze de Novembro. Baixado para a Comissão 

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

Educação, Saúde e Assistência Social. PEQUENO EXPEDIENTE: O Vereador Sigmar Pause 

Horbach aproveitou o espaço para comentar sobre os Projetos de Lei que deram entrada 

nesta Casa, mencionando o caso da alteração de pontuação das técnicas de enfermagem, 

afirmando que desde que as pessoas tenham capacidade é merecido o aumento, sendo que 

estudaram para isto, sendo que atendem o povo com carinho, pedindo assim que este 

aumento seja aprovado. Comentou que recebeu críticas de algumas pessoas de algumas 

localidades, na questão da demora para atendimento no Posto de Saúde, e também 

reclamações de que três funcionárias estariam ao celular, fazendo as pessoas esperarem até 

dez minutos para serem atendidas, desta forma pediu aos chefes dos setores que conversem 

com os funcionários, pedindo um pouco mais de atenção com as pessoas que vem de fora. 

Comentou sobre a questão das estradas, citando uma que é muito estreita, atalho que passa 

pela propriedade do Senhor Nelson Petersen, onde dois carros se enroscaram em um dia de 

chuva, ocasião que pode presenciar, sendo um carro do município de Alto Alegre, desta forma 

solicitou que nestes trechos se coloque cascalho, principalmente no trecho que passa pela 

localidade do Senhor Arno Ricardo Goelzer. Fez menção ao Senhor Derci Adolfo, esperando 



que com a ampliação das vagas de dois operários, eles tenham a mesma capacidade do 

Senhor Derci, considerando uma pessoa muito organizada, com o qual teve a oportunidade de 

trabalhar, funcionário prestativo, onde sempre foi um dos primeiros a chegar ao trabalho e 

um dos últimos a sair, sendo que na ocasião dos campeonatos organizava as roçadas, sem 

preciso receber ordens para iniciar um serviço, onde por exemplo na localidade de Santa Clara 

do Ingaí realizava roçadas mensalmente. Mencionou que a localidade de Portão está 

esquecida na questão das roçadas, sendo que na época do Senhor Derci Adolfo isto não 

ocorria, sendo que muitas vezes ele nem voltava para casa para almoçar. Finalizou sua 

manifestação desejando que os dois novos operários sejam bons funcionários, sendo que o 

Setor de Obras tem algumas deficiências, por exemplo na equipe de bueiros, que necessita de 

pessoal. GRANDE EXPEDIENTE: Não houve manifestação. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS: 

Bancada do PDT (Partido Democrático Trabalhista): Não houve manifestação. 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 ao analisar as pesquisas de intenção de voto a Governo do Estado, vê o MDB na liderança 

com 28,3%, surgindo assim a possibilidade de reeleição, salientando que hoje o MDB está 

governando a nível municipal, estadual e federal. Agradeceu ao Coordenador de 

Administração e Planejamento Marcos Luis Petri pelos esclarecimentos referente aos Projetos 

de Lei que deram entrada nesta Casa, informando que terão toda a semana para analisá-los e 

que qualquer dúvida cabe buscar esclarecimentos com as pessoas competentes, sendo que há 

facilidade de conversar com o Prefeito Gustavo Peukert Stolte, Coordenador da Administração 

e Planejamento Marcos Luis Petri, Coordenador do Departamento da Saúde Joniel Korp e 

Vice-Prefeito Paulo Adalberto Prante, pessoas acessíveis, com os quais se pode falar 

diariamente. Salientou que o prazo para pagamento das Emendas, as quais se lutou o ano 

inteiro, está se encerrando, desta forma solicitando aos colegas vereadores que durante esta 

semana entrem em contato com seus deputados para que realmente as emendas sejam 

empenhadas e pagas para que o município cresça. Relatou que durante o ano passado, nas 

férias escolares de inverno, trabalhou quinze dias no Departamento da Saúde, fazendo 

menção ao comentário do Vereador Sigmar Pause Horbach na questão do tempo de 

atendimento, convidando os vereadores para permanecerem uma manhã no Departamento 

para que acompanhem os trabalhos, explicando que talvez quando as funcionárias estão ao 

telefone não estão conversando uma com a outra e sim trabalhando, sendo que as coisas que 

são feitas lá, geralmente são feitas pelo celular ou telefone fixo, e que se dez minutos é muito 

tempo se entristece, pois quando vai a uma fila de banco fica de quinze a vinte minutos 

esperando, e que talvez falte um pouco de paciência, também não tirando a razão das pessoas 

que fizeram esta crítica, mas esclarecendo que realmente as funcionárias lá trabalham e o 

Coordenador da Saúde Joniel Korp tem o seu respeito pela sua dedicação junto ao 

Departamento. 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, esclarecendo que ele e o Vereador Deinner Jarbiel Maurer 

estão em contato diário com o Deputado Luis Antonio Franciscatto Covatti a respeito da 

Emenda que será destinada ao asfalto a localidade de Sede Aurora. Afirmou que trabalharão 

mais forte em cima disto esta semana, visto que o prazo para liberação antes das eleições se 

encerra no dia sete de julho. Mencionou que infelizmente existem comentários que esta 

emenda não virá ao munícipio e de que o asfalto não irá sair, desta maneira explicou que esta 

Emenda está empenhada, faltando somente o pagamento no banco e que se isto não ocorrer 

até o dia sete de julho, depois certamente será feito, tranquilizando assim a comunidade. 

MOMENTO DA PRESIDÊNCIA: O Presidente Lair Blasi usou o espaço para expor sua opinião 

sobre os aumentos salariais referente aos Projetos que deram entrada nesta Casa, o que o 

preocupa um pouco, visto que em outro momento foi reduzido os subsídios dos vereadores 

pela questão de economia. Comparou o salário do Procurador Jurídico, considerando que com 

a alteração de valor, este será o dobro do subsídio de um vereador, explicando que não 

haverá aumento da carga horária do servidor, diferente da Câmara que aumentou a carga 

horária da Assessora Jurídica de vinte para quarenta horas semanais. Mencionou que se a 

votação fosse hoje, seu parecer seria contrário, mesmo que só votasse em caso de empate, 

explicando que é difícil dar aumento a um ou dois servidores, sendo que existem cem a 

duzentos funcionários que também desejariam ter este aumento, considerando assim injusto 

com os demais, tendo em vista que o Assessor Jurídico do Executivo Municipal poderia auxiliar 

o Procurador Jurídico em seu trabalho. Comentou que foi muito criticado quando analisaram o 

salário da Assessora Jurídica da Câmara Municipal de Vereadores, explicando que no caso 

dela, eram vinte horas semanais, as quais foram aumentadas, sendo agora quarenta horas de 

trabalho pelo fato da Câmara precisar de assessoria jurídica a semana inteira. Lembrou que no 

início da gestão todos falavam em baixar salários, ocasião em que houve redução de 20% dos 

subsídios dos vereadores, considerando assim importante a análise destes projetos, os quais 

devem ser debatidos em todas as comissões, seguindo o que foi proposto no início da gestão 

para que o Executivo tenha recursos para trabalhar. 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 


