
ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA OITAVA LEGISLATURA, em 09/07/2018. 

                                                  ATA N°. 1248/16/2018 

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às dezenove 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 15/2018, que depois de lido foi aprovado com unanimidade 

de votos. Leitura, discussão e votação da Ata n° 1.247/15/2018; Aprovada com unanimidade 

de votos com retificação. Leitura das correspondências recebidas e expedidas. Leitura das 

matérias de expediente: Leitura do Projeto de Lei nº 2.265/2018, o qual abre crédito especial 

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. Leitura 

do Projeto de Lei nº 2.266/2018, o qual altera a Lei Municipal 2.307/2018 que trata da 

contratação temporária de nutricionista 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. Leitura do Projeto de Lei de Origem Legislativa nº 

010/2018, o qual insere alterações na Lei Municipal nº 1.157/2006 que dispõe sobre a 

concessão de diárias e indenizações de despesas de locomoção dos vereadores e servidores 

da Câmara Municipal e dá outras providências. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Leitura do Requerimento 009/2018 e 

escolha dos membros da Comissão Legislativa Temporária. PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve 

manifestação. GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador Alexandre Lamb Budke inicialmente 

cumprimentou o Presidente Lair Blasi e demais colegas vereadores, mencionando que é com 

grande alegria que retorna a Casa Legislativa, explicando que esteve afastado por problemas 

de saúde, desta forma agradecendo a todas as pessoas que de uma forma ou de outra ligaram 

ou mesmo fizeram visitas neste período, salientando que está à disposição de todos. 

Agradeceu e parabenizou a Suplente de Vereador Marlete Sornberger que durante este 

período esteve na Câmara de Vereadores e exerceu um belo trabalho. Comentou que a 

empresa Santa Clara está se instalando no município, a qual está aceitando currículos, onde 

serão disponibilizadas vagas de caixa, vendas externas, depósito e limpeza, informando que se 

alguém quiser e tiver interesse está com o email da pessoa encarregada, desta forma 

colocando-se a disposição de todos. Ressaltou o belo trabalho que a Administração Municipal 

desempenha em todos os setores, reportando-se ao Departamento de Obras e também ao 

Departamento de Saúde, informando que nos próximos dias estará acompanhando o trabalho 

do Departamento de Educação, onde fará visitas ao setor. Destacou a importância da política 

construtiva dentro do município de Quinze de Novembro, havendo algumas divergências, o 



que também é importante. Comentou sobre a construção do calçamento na localidade a 

Esquina Sete de Setembro, resultado da Emenda Parlamentar de R$ 311.000,00, considerando 

importante essa divulgação para os munícipes e para as pessoas que vem de fora, desta forma 

parabenizando a Administração Municipal pelo início da obra. Informou que também foi 

reconstruída parcialmente a ponte da divisa com o município de Ibirubá, refeita com madeira, 

inclusive com encascalhamento no seu entorno, com uso de rolo e patrolha, resultando assim 

um bom trabalho. Comentou sobre as limpezas realizadas nas laterais das estradas em direção 

à localidade de Sede Aurora, parabenizando o Departamento de Obras e os funcionários que 

ali trabalharam, especialmente o Coordenador Laudeno Eickstaedt. Mencionou o belíssimo 

trabalho do Departamento de Saúde, citando algumas ações como a Campanha de vacinação 

da gripe, o Dia D, o Encontro de Gestantes, o Encontro de Hipertensos e Diabéticos, as agentes 

de saúde realizando mutirão em combate a dengue, caso preocupante, onde logo no começo 

fizeram várias visitas, o que acredita que está dando resultado. Parabenizou o Coordenador de 

Saúde Joniel Korp pelos relatórios a ele repassados, explanando que de 01 de janeiro a 30 de 

abril, foram efetuados 724 (setecentos e vinte e quatro) atendimentos no Plantão Médico, 

resultado da renovação do convênio com o Hospital. Explicou que conforme os relatórios 

foram 2.774 (dois mil e setecentos e setenta e quatro) consultas com médicos clínico gerais, 

6.239 (seis mil e duzentos e trinta e nove) atendimentos na farmácia, 8.056 (oito mil e 

cinquenta e seis) exames laboratoriais, exames especializados e consultas especializadas, 

totalizando um investimento na farmácia de R$ 58.275,00 (cinquenta e oito mil e duzentos e 

setenta e cinco reais). Finalizou sua manifestação mencionando orgulhar-se de estar na 

Câmara Municipal de Vereadores diante de pessoas que querem e podem fazer uma Quinze 

de Novembro melhor, desta forma agradecendo a todos. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS: 

Bancada do PP (Partido Progressista): Não houve manifestação. 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, demais colegas vereadores e comunidade, 

considerando muito bom ver a Casa Legislativa cheia, informando que Quinze de Novembro 

teve o maior número de votantes da região do Alto Jacuí na Consulta Popular, trazendo um 

valor aproximado de R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil) para investimentos em fibra óptica 

nas localidades de Santa Clara do Ingaí e Sede Aurora. Comentou que o emedebista Antônio 

Cettolin, prefeito de Garibaldi, assumiu a presidência da Famurs nesta quinta-feira, 5 de julho. 

Ressaltou que o MDB está sempre pronto a ajudar a comunidade em geral do município de 

Quinze de Novembro em todas as situações. Mencionou que acredita que os projetos que 

vem do Executivo já vem prontos para serem votados, acreditando também que após ter o 

parecer da Assessora Jurídica da Câmara de Vereadores e de vir o projeto do Executivo 

elaborado também por uma Assessoria Jurídica, não tem o que vir a discutir, pedindo desta 

forma aos colegas vereadores que votem os Projetos na íntegra. MOMENTO DA PRESIDÊNCIA: 



O Presidente Lair Blasi inicialmente agradeceu toda comunidade que se fez presente, 

considerando uma das sessões que mais público teve, orgulhando-se disto como vereador, 

sendo importante a participação da comunidade nas sessões legislativas, explicando que os 

projetos que entram na Casa Legislativa tem um trâmite legal, onde qualquer vereador pode 

pedir adiamento da votação de projetos. Explicou que se a votação fosse na semana passada 

teria votado contra o projeto se o mesmo fosse votado em regime de urgência, pois o regime 

de urgência muitas vezes entra na segunda e é votado no mesmo dia, o que acha que é ilegal, 

pois considera bom o debate e a discussão, acreditando que 50% dos Projetos foram 

aprovados em regime de urgência para não travar aos trabalhos do Executivo, mencionando 

que o Prefeito Gustavo quando vereador sempre contestava isto. Salientou que os projetos de 

interesse da comunidade serão analisados, ficando a critério das comissões esta análise, 

sendo que os projetos entraram na sessão do sábado, 30 de junho, pedindo desta forma um 

pouco de paciência a comunidade e que não estranhe se houver algum pedido de adiamento 

da votação para que o projeto possa ser bem estudado, justificando que os vereadores muitas 

vezes pedem pareceres que muitas vezes não vem durante uma semana. Explicou sobre o 

requerimento de sua autoria, o qual requer aos colegas Vereadores colaboração para 

alteração do Regimento Interno e Lei Orgânica do Município, considerando que alguns 

dispositivos estão defasados, sendo que está se fazendo um estudo para analisar o que deve 

ser mudado, também comunicando que será nomeada uma comissão temporária, a qual 

contará com um vereador de cada partido, ressaltando que certos critérios estão 

desatualizados como exemplo citou um fato que ocorreu quando o vereador Elton Scarsi era 

Presidente da Casa, sendo que foi seguida a Lei Orgânica e mesmo assim desencadeou 

problemas. Comentou que esteve no Tribunal de Contas em Porto Alegre com o Prefeito 

Gustavo Peukert Stolte e Assessora Jurídica Carolina Spengler, onde foi mencionada esta 

questão. Informou que provavelmente haverá contratação de empresa para realizar as 

revisões na Lei Orgânica, sendo que isto virá em benefício da comunidade, motivo pelo qual 

será criada tal comissão, talvez pedindo opiniões para algumas pessoas experientes e 

competentes do Poder Executivo. Relatou sobre a insuficiência financeira no conta do Poder 

Legislativo Municipal no final do ano de 2017, fato que foi apontado pelo Tribunal de Contas, 

desta forma explicou que tomou a liberdade de mandar ofício ao Executivo solicitando que 

haja o repasse integral mensal do duodécimo referente ao subsídio orçamentário da Câmara 

Municipal de Vereadores. Finalizou sua manifestação, comentando que aqueles que queiram 

podem conversar e consultar os membros das comissões durante o intervalo regimental. 

INTERVALO REGIMENTAL. Discussão e votação 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. Aprovado com unanimidade de votos. Discussão e 

votação 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. 



Adiada votação pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sendo que internamente 

a Comissão teve dois votos favoráveis ao adiamento e um voto contrário ao adiamento, onde 

o Vice-Presidente da Comissão Vereador Alexandre Lamb Budke registrou ser contrário ao 

adiamento da votação. Discussão e votação 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. 

Adiada votação pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sendo que internamente 

a Comissão teve dois votos favoráveis ao adiamento e um voto contrário ao adiamento, onde 

o Vice-Presidente da Comissão Vereador Alexandre Lamb Budke registrou ser contrário ao 

adiamento da votação. Discussão e votação do Requerimento 009/2018 e escolha dos 

membros da Comissão Legislativa Temporária. 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 


