
ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA OITAVA LEGISLATURA, em 23/07/2018. 

ATA N°. 1250/18/2018 

Aos vinte e três 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 17/2018, que depois de lido foi aprovado com unanimidade 

de votos. Leitura, discussão e votação da Ata n° 1.249/17/2018; Aprovada com unanimidade 

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

expediente: Leitura do Projeto de Lei nº 2.267/2018, EM REGIME DE URGÊNCIA, 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, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão de Agricultura, Pecuária e 

Cooperativismo. PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve manifestação. GRANDE EXPEDIENTE: O 

Vereador Alexandre Lamb Budke inicialmente cumprimentou o Presidente Lair Blasi, demais 

colegas vereadores e comunidade em geral, inicialmente comentando sobre a situação da 

perimetral norte, a qual apresenta alguns problemas que vem em recorrência do passar dos 

anos. Fez menção a conversa que teve com o Prefeito Municipal Gustavo Peukert Stolte, o 

qual lhe deixou alegre por lhe dizer que nos próximos meses estará executando melhorias 

nesta perimetral, acesso muito utilizado a quem se dirige a cidade de Fortaleza dos Valos, 

realizando melhorias com boa parte de retirada de suas laterais e recolocação do calçamento 

que hoje está praticamente intransitável, dificultando o deslocamento das carretas que vem 

carregadas do município vizinho, sendo que cada vez que a pista está molhada em dias de 

chuva, há solicitação de maquinário da prefeitura para dar auxílio e possibilitar o 

deslocamento de caminhões. Parabenizou o Prefeito Municipal Gustavo Peukert Stolte e Vice-

Prefeito Paulo Adalberto Prante, Coordenador de Administração e Planejamento Marcos Luis 

Petri pela entrega da lista referente ao Programa de correção de solo, comentando que na 

sessão passada citou 8.100 kg de calcário para cada produtor, retificando que foi um pouco 

mais. Informou que esteve na Secretaria de Agricultura juntamente com o Prefeito Municipal 

Gustavo Peukert Stolte, sendo que ele esteve atendendo na terça-feira o dia todo e na quarta-

feira pela parte da tarde, observando que os agricultores saíram de lá muito felizes, 

parabenizando desta forma aos vereadores pelo empenho na votação do projeto, 

beneficiando assim 100 (cem) pessoas dentro do município. Anunciou que nos próximos 

meses provavelmente haverá liberação de 375 (trezentos e setenta e cinco) toneladas de 

calcário pela SDR (Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo). Fez menção 

a Escola Municipal de Ensino Fundamental Progresso, a qual conta com a Diretora Dalva 



Rejane de Oliveira e com mais de vinte e oito funcionários entre assessora pedagógica, 

professoras, auxiliares de ensino, cozinheiras, serventes e CIEEs, destacando o número de 218 

(duzentos e dezoito) alunos. Mencionou que esteve conversando com a Coordenadora de 

Educação Micheli Michels Prante, informando que foram instalados três purificadores de 

água, um purificador na Escola Municipal de Ensino Fundamental Progresso, um na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental de Santa Clara do Ingaí e outro na EMEI Pequeno Polegar, 

anunciando que futuramente serão instalados mais dois purificadores, um na Escola de Volta 

Gaúcha e outro na Escola de Picada Café. Comentou que houveram vários investimentos na 

Escola Progresso neste um ano e meio de Administração, citando como exemplo o início da 

construção de quadra com grama sintética, várias reformas nas mesas de Ping Pong, sendo 

que acontecem reuniões constantemente com o CPM (Círculo de Pais e Mestres) da escola, 

vários cursos e palestras ministradas, considerando uma escola muito dinâmica para os alunos 

que lá estão estudando. Explanou sobre a política construtiva, comentando do seu orgulho em 

aprender e estar junto com o Senhor Paulo Adalberto Prante, pessoa simples e de palavras 

corretas, onde no ano passado fez uma doação de climatizadores de ar para todas as escolas 

municipais, pessoa que não mede esforços para ajudar o município de Quinze de Novembro, 

pessoa de boa índole, desta forma finalizou sua manifestação agradecendo ao Vice-Prefeito 

Paulo Adalberto Prante. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS: Bancada do MDB (Movimento 

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

Trabalhista): Não houve manifestação. Bancada do PP (Partido Progressista): O líder da 

Bancada Progressista, Vereador Tiago Rafael Budke, usou o espaço para comentar que nesta 

quarta-feira, 25 de julho, comemora-se o dia do Colono e Motorista, onde proferiu um verso: 

“A terra foi dada ao homem para ele semear, plantar e colher. Vive mais intensamente quem 

souber escolher as sementes do carinho, plantar com amor e colher com gratidão. Que nas 

estradas da vida não use atalhos! Trilhe seu caminho com a certeza do retorno após cumprir 

seu dever, que a fé de Deus seja o combustível nas jornadas diárias”, sendo uma pequena 

homenagem da bancada progressista de Quinze de Novembro a estas duas classes 

batalhadoras que plantam, colhem e transportam para o sustento do Brasil, finalizou sua 

manifestação agradecendo a todos. MOMENTO DA PRESIDÊNCIA: O Presidente Lair Blasi 

inicialmente mencionou que recebeu parecer na questão das homenagens nas sessões 

solenes antes do período eleitoral, o que o preocupa, pois pode configurar propaganda, sendo 

que tinha previsão de fazer homenagem aos ex-vice-prefeitos no mês de agosto, 

mencionando que irá repensar a data, visto que se algum candidato ao pleito usar o espaço 

pode trazer problemas neste período, tendo assim a possibilidade de se realizar após as 

eleições deste ano. Comentou que no dia vinte e quatro de agosto a sessão da Ascamaja será 

realizada em Quinze de Novembro, mesmo dia do Baile da Escolha das Soberanas, 

considerando interessante para o município fazer esta sessão nesta data, trazendo vereadores 

de vários municípios para o baile. INTERVALO REGIMENTAL. Discussão e votação do Projeto de 



Lei nº 2.267/2018, EM REGIME DE URGÊNCIA, o qual abre crédito especial 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. 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 


