
ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

OITAVA LEGISLATURA, em 13/08/2018. 

ATA N°. 1251/19/2018 

Aos treze dias do mês de agosto 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 18/2018, que depois de lido foi aprovado com unanimidade de votos. Leitura, 

discussão e votação da Ata n° 1.250/18/2018; Aprovada com unanimidade de votos. Leitura das 

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

de Lei nº 2.268/2018, o qual define alíquotas de contribuição para o Fundo de aposentadoria e 

pensão do servidor – FAPS e institui o plano de amortização para equacionamento de déficit 

atuarial 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 2.269/2018, o qual altera a Lei Municipal 1.482/2009 que trata do Órgão 

Executivo Municipal de Trânsito e da Junta Administrativa de Recursos de Infração. 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. Leitura do Projeto de 

Lei nº 2.270/2018, EM REGIME DE URGÊNCIA, o qual abre crédito suplementar 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 

Resolução nº 004/2018, o qual insere alterações na Resolução 001/2006 que dispõe sobre a 

regulamentação do uso de veículo particular a serviço da Câmara Municipal de Vereadores e dá 

outras providências. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de 

Finanças e Orçamento. Leitura do Requerimento nº 010/2018, de autoria dos Vereadores Deinner 

Jarbiel Maurer e Tiago Rafael Budke, os quais requerem Solenidade em Homenagem ao Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Quinze de Novembro/RS. PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve 

manifestação. GRANDE EXPEDIENTE: A Vereadora Tamara de Oliveira Dressler inicialmente 

cumprimentou o Presidente Lair Blasi, demais colegas vereadores, funcionárias da Câmara 

Municipal de Vereadores e impresa, informando que esteve realizando algumas visitas ao 

gabinete do Prefeito Municipal Gustavo Peukert Stolte, parabenizando a Administração Municipal 

pelas obras que vem sendo feitas no município, também esteve visitando algumas casas, 

observando algumas demandas na questão do Programa de Habitação, sabendo que todos tem o 

sonho da casa própria, diante disto buscou informações na questão do tempo e de quando haverá 

compra de um novo loteamento para que outras pessoas da comunidade possam ser 

beneficiadas, também questionando o Prefeito sobre a possível compra de área industrial, o que 



fará o município crescer, aumentando o número de empregos, questão que muito a preocupa, 

pois muitas pessoas procuram emprego fora do município, sendo assim o Prefeito lhe repassou a 

informação que em breve será trabalhada a questão da compra de áreas para o Programa de 

Habitação e também a aquisição de área industrial, o que lhe deixa muito feliz. Afirmou que é 

parceira da comunidade para o que precisar, já que é representante do povo, colocando-se desta 

forma a disposição. Mencionou que fez algumas visitas ao Departamento de Saúde, 

parabenizando este Departamento e seu Coordenador Joniel Korp, Senhora Marlene Spielmann, 

Angélica Horst e todos os funcionários que lá trabalham pela agilidade e pelo carinho no 

atendimento, também parabenizando todos os motoristas do Departamento de Saúde que 

considera muito mais do que motoristas, pessoas do bem que se preocupam com a vida das 

pessoas. Finalizou sua manifestação comentando que às vezes ouve algumas críticas ao 

Departamento de Saúde, mas destacando que este Departamento merece reconhecimento e que 

está sempre ajudando e auxiliando a comunidade. 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): 

Não houve manifestação. MOMENTO DA PRESIDÊNCIA: O Presidente Lair Blasi inicialmente 

comentou sobre a palestra que acontecerá na Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá, 

verificando desta forma se algum vereador teria interesse de participar deste evento, sendo que 

seria um valor muito elevado se os nove vereadores participassem. Comentou sobre o Projeto de 

Lei nº 2.268/2018, o qual define alíquotas de contribuição para o Fundo de aposentadoria e 

pensão do servidor – FAPS e institui o plano de amortização para equacionamento de déficit 

atuarial, mencionando que considera um projeto complexo que deve ser muito bem avaliado, pois 

envolve a aposentadoria dos servidores, mencionando que seria interessante trazer alguém para a 

Câmara a fim de explicar estes cálculos e obter melhores esclarecimentos. INTERVALO 

REGIMENTAL. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 2.270/2018, EM REGIME DE URGÊNCIA, o 

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

Discussão e votação do Requerimento nº 010/2018, de autoria dos Vereadores Deinner Jarbiel 

Maurer e Tiago Rafael Budke, os quais requerem Solenidade em Homenagem ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Quinze de Novembro/RS. 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 


