
ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA OITAVA LEGISLATURA, em 16/07/2018. 

ATA N°. 1249/17/2018 

Aos dezesseis 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 16/2018, que depois de lido foi aprovado com unanimidade 

de votos. Leitura, discussão e votação da Ata n° 1.248/16/2018; Aprovada com unanimidade 

de votos. Leitura das correspondências recebidas e expedidas. PEQUENO EXPEDIENTE: Não 

houve manifestação. GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador Alexandre Lamb Budke inicialmente 

cumprimentou o Presidente Lair Blasi e demais colegas vereadores, mencionando o seu 

orgulho em ver os vários trabalhos que foram realizados nos dias em que esteve afastado, 

inicialmente comentando que durante os dias 26 a 29 de junho, a Administração Municipal de 

Quinze de Novembro esteve realizando a votação da Consulta Popular, que tem como 

objetivo escolher por meio do voto, uma das propostas indicadas, explicando que o Município 

de Quinze de Novembro foi contemplado com a primeira colocação entre os municípios que 

integram o Corede Alto Jacuí com o maior número de participantes, num total de 1.165 

votantes, 35,92% da população. Informou que a demanda escolhida pelo maior número de 

votos para o município foi a proposta 2: SDR – Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura 

Familiar, com 983 votos, desta forma parabenizou a Administração Municipal e aos votantes. 

Comentou sobre o Programa de correção de solo, objetivando a aquisição de calcário para 

pequenos produtores rurais, tendo a felicidade de ter em mãos relatório com 100 pessoas 

contempladas, cada uma destas pessoas com 8.100 kg de calcário, desta forma parabenizou o 

Conselho Agropecuário que fez um belíssimo estudo, contemplando todo o município. 

Comentou que aqueles que tiverem dúvidas sobre sua contemplação ou não no Projeto 

podem entrar em contato com o Coordenador da Administração e Planejamento Marcos Petri 

na Prefeitura Municipal ou diretamente no Departamento da Agricultura. Fez menção ao 

Departamento de Educação, a qual conta com várias escolas, citando três escolas municipais 

do interior, as quais estão localizadas em Volta Gaúcha, Picada Café e Santa Clara do Ingaí, 

sendo que a Escola de Santa Clara do Ingaí conta com a Diretora Glaúcia Brandemburg, a qual 

vem fazendo um belíssimo trabalho, explicando que o colégio compõem-se em dezesseis 

funcionários entre diretora, professores, cozinheiras, serventes, dois CIEES, os quais auxiliam 

nos trabalhos de correio, parabenizando desta forma o trabalho que lá é feito. Destacou que 

esta escola possui setenta e cinco alunos, sendo do maternal até o nono ano. Parabenizou a 

Administração Municipal que no ano passado realizou reforma geral nesta escola, o que há 

muitos anos não havia sido feito, incluindo pinturas, reforma de telhado e banheiros. 



Mencionou que o colega vereador Sigmar Pause Horbach fez um trabalho voluntário 

juntamente com sua equipe na escola de Santa Clara do Ingaí, desta forma o parabenizou por 

esta ação. Parabenizou a Coordenadora do Departamento de Educação Micheli Michels Prante 

e o Vice-Prefeito Paulo Adalberto Prante pelo trabalho que está sendo desenvolvido 

juntamente com os funcionários na Escola Municipal de Ensino Fundamental Progresso. 

Parabenizou o Coordenador de Esporte Evaldir Dresch Klein, com o qual teve uma breve 

conversa, onde lhe repassou uma listagem enorme, informando sobre a modalidade de 

esporte, futsal, sendo que já estão na segunda fase, com um ótimo nível de equipe, inclusive 

com jogadores da série prata e bronze. Convidou a todos para que nesta terça-feira, 17 de 

julho, acompanhem a final do Campeonato da Bocha Feminina que se realizará na localidade 

de Santa Clara do Ingaí, comentando que talvez futuramente haja jogos com homens e 

mulheres. Referente ao Campeonato de bolão informou que estão abertas as inscrições até o 

dia 17, terça-feira, mencionando que o Senhor Evaldir Dresch Klein organizará um sorteio para 

que não caia todos os bolonistas que jogam todo final de semana juntos em uma só chave e 

para assim terem um campeonato mais nivelado. Comentou que no fim do ano passado 

ocorreu a canoagem dentro do município, considerando muito bom, pois atraiu muitas 

pessoas, várias de fora, relatando que este ano está prevista para novembro no rio Jacuí, com 

saída de Espumoso e chegada em Quinze de Novembro, segundo ele, serão 57 (cinquenta e 

sete) quilômetros de canoagem, inclusive o Senhor Evaldir Dresch Klein ressaltou que já tem 

dez canoístas que estão praticando a canoagem dentro de Quinze de Novembro, esporte 

diferente e aprazível. Mencionou que está prevista duas etapas do ciclismo estadual, Copa 

Noroeste e Copa Centro-Oeste de Ciclismo, com a participação de mais de duzentos atletas de 

todo o Rio Grande do Sul, referente ao futebol de campo comentou que está previsto logo 

após o campeonato de futsal a volta da Copa Turismo, e logo após o Campeonato Municipal, 

com a possibilidade de se ter oito equipes. Defendeu a idéia de se fazer política construtiva, 

relatando as ações do Executivo e as coisas boas que são realizadas e da mesma forma 

criticando quando for preciso. Finalizou sua manifestação, parabenizando o Prefeito Municipal 

Gustavo Peukert Stolte, Vice-Prefeito Paulo Adalberto Prante e os Coordenadores de todos os 

setores que ajudam o município a crescer, também não deixou de parabenizar a bela platéia e 

os funcionários, agradecendo a presença de todos. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS: Bancada 

do PDT (Partido Democrático Trabalhista): Não houve manifestação. Bancada do PP (Partido 

Progressista): 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, parabenizando o colega 

vereador Alexandre Lamb Budke pelas belas palavras na Tribuna, informando ainda que todas 

as salas de aula do município estão climatizadas devido à ação do Vice-Prefeito Paulo 

Adalberto Prante. Comentou que durante a semana, o Departamento de Educação e Desporto 

fez a entrega de três purificadores de água, um na Escola Municipal de Ensino Fundamental 



Santa Clara, Escola Municipal de Ensino Fundamental Progresso e na EMEI Pequeno Polegar, 

anunciando que serão comprados mais dois purificadores para as escolas de Picada Café e de 

Volta Gaúcha. Comentou sobre o Programa de correção de solo, mencionando que 100 (cem) 

pessoas foram beneficiadas, considerando um grande trabalho realizado pela Administração 

Municipal, vendo também o crescimento das pessoas que estão incumbidas em trabalhar para 

o município, pessoas de caráter e de responsabilidades, salientando que os resultados estão 

aparecendo. Fez menção a conversa que teve com o Coordenador de Obras Laudeno 

Eickstaedt, o qual informou que os trabalhos do Departamento estão sendo feitos na 

localidade de Passo do Lagoão, e que após a escavadeira hidráulica estará indo a localidade de 

Sede Aurora e logo após as demais máquinas para fazer o trabalho nas estradas gerais e 

propriedades da localidade de Sede Aurora. MOMENTO DA PRESIDÊNCIA: O Presidente Lair 

Blasi uso o espaço para explanar algumas situações a cerca da comissão temporária criada 

para realização de algumas mudanças no Regimento Interno e Lei Orgânica, a qual terá um 

Vereador por Bancada, do Partido Progressista Vereador Tiago Rafael Budke, do PDT o 

Vereador Reni Braatz e do MDB o Vereador Sigmar Pause Horbach, desta forma explicou que 

ficará também encarregada desta análise a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores 

juntamente com a Assessora Jurídica Carolina Franke Hagemann Spengler, visto que se tratam 

de mudanças que se refletirão para os próximos anos. Finalizou sua manifestação, 

mencionando que aqueles que quisessem poderiam tirar suas dúvidas sobre os projetos com 

os membros das comissões durante o intervalo regimental. INTERVALO REGIMENTAL. 

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. 

Aprovado com cinco (5) votos favoráveis, sendo eles dos Vereadores Elton Scarsi, Alexandre 

Lamb Budke, Tamara de Oliveira Dressler, Sigmar Pause Horbach e Angélica Horst e três (3) 

votos contrários, sendo eles dos Vereadores Deinner Jarbiel Maurer, Tiago Rafael Budke e 

Reni Braatz. 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. Aprovado com 

seis (6) votos favoráveis, sendo eles dos Vereadores Elton Scarsi, Alexandre Lamb Budke, 

Tamara de Oliveira Dressler, Sigmar Pause Horbach, Angélica Horst e Reni Braatz  e 2 (dois) 

votos contrários, sendo eles dos Vereadores Deinner Jarbiel Maurer e Tiago Rafael Budke. 

Discussão e votação do Projeto de Lei nº 2.265/2018, o qual abre crédito especial e dá outras 

providências. Aprovado com unanimidade de votos. Discussão e votação 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. Aprovado com unanimidade de votos. Discussão e 

votação 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. 

Adiada votação pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e 



Orçamento. 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 


