
ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA OITAVA LEGISLATURA, em 11/11/2019. 

ATA N°. 1.297/28/2019 

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, 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 Sigmar Pause Horbach, 

declarou aberta a Sessão Ordinária, após passou a palavra para a Secretária Angélica Horst a 

qual fez a leitura do Edital de Convocação nº 27/2019, que depois de lido foi aprovado com 

unanimidade de votos; Leitura, discussão e votação da Ata n° 1.296/27/2019 da Sessão Ordinária 

realizada em 11/11/2019: Aprovada com unanimidade de votos. Leitura das correspondências 

recebidas e expedidas; Leitura das matérias de expediente; Moção de Repúdio N°. 004/2019 dos 

Vereadores integrantes das Bancadas do Progressistas (PP) e do Partido Democrático 

Trabalhista (PDT), a qual repudia a RGE Sul Distribuidora de Energia S.A pelos serviços mal 

feitos, exagerados, drásticos e agressivos, em podas de árvores de nossa comunidade. Moção de 

Repúdio N°. 005/2019 das Bancadas do Progressistas (PP) e do Partido Democrático Trabalhista 

(PDT) a qual repudia a proposta simplista do Governo Federal quanto a extinção dos municípios 

com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor de 10% da receita total, para que 

sejam incorporados por municípios vizinhos. Pequeno Expediente: o Vereador Nelson Klein 

inicialmente saudou o Senhor Presidente, aos colegas Vereadores, a impressa que se fez 

presente, a comunidade, o Vereador licenciado Reni Braatz, cumprimentou e agradeceu aos 

homenageados da noite, a equipe de Corpo dos Bombeiros Comunitário da cidade de Ibirubá, a 

Central de Atendimento as Emergências de Quinze de Novembro e a ARCO – Associação 

Radiodifusão Comunitária Rádio Sintonia FM 87.9. O Vereador Nelson Klein agradeceu ao 

Presidente, aos colegas vereadores em especial ao Vereador titular Reni Braatz e ao 1°. Suplente 

da Bancada Sr. André Kempf pela cedência do espaço na Câmara nesses últimos 30 dias. O 

Vereador Marcos parabenizou ao Vereador Nelson Klein pelo trabalho realizado na Câmara de 

Vereadores. Fez menção ao seu descontentamento referente o Judiciário Federal, assim como a 

proposta do Governo Estadual referente à antecipação do IPVA. (Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores), pelo Governo Estadual. Comentou também, sobre a proposta de extinção 

dos munícipios, deixando registrado seu repúdio e afirmando que isso seria um retrocesso para 

todos nós. GRANDE EXPEDIENTE: o Vereador Marcos Petri inicialmente cumprimentou o 

Senhor Presidente Sigmar Horbach, aos colegas vereadores, e saudou ao Corpo de Bombeiros 

de Ibirubá, a Central de Atendimento as Emergências de Quinze de Novembro e a Rádio Sintonia 

FM 87.9. O Vereador Marcos Petri reafirmou seu desejo quanto a uma Democracia justa. 

Agradeceu a toda comunidade por terem prestigiado o a apresentação do Grupo de música da 



Alemanha, que ocorreu no dia 08 de novembro junto a Praça Municipal Clara Saft. Parabenizou 

pelo almoço promovido pelo CPM (Circulo de Pais e Mestres) da Escola Nossa Senhora de 

Lurdes da localidade de Volta Gaúcha. Finalizou, colocando-se a disposição de toda a 

comunidade. O Vereador Deinner Maurer inicialmente saudou o Senhor Presidente e demais 

colegas Vereadores, assessoria da Casa, a impressa que se fez presente, cumprimentou aos 

homenageados da noite o Corpo de Bombeiros de Ibirubá, a Central de Atendimento as 

Emergências de Quinze de Novembro e a Rádio Sintonia FM 87.9, cumprimentou também o 

Vereador Reni Braatz o ex-vereador Gérico Wotrich e desejou uma boa noite a todos. Deixou 

registrado a sua indignação referente à decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de proibir 

prisões de condenados em segunda instância judicial. Comentou também, sobre a proposta 

absurda do Governo Federal em extinguir munícipios, por esse motivo mencionou que entrará 

hoje na Casa Legislativa, a Moção de Repúdio n°. 005/2019 a qual repudia a proposta simplista 

do Governo Federal quanto a extinção dos municípios com menos de 5 (cinco) mil habitantes e 

arrecadação própria menor de 10% da receita total, para que sejam incorporados por municípios 

vizinhos. Mencionou também que entre os dia 4 e 8 de novembro esteve com o colega Vereador 

Tiago Budke em  Porto Alegre buscando soluções para alguns problemas, um deles  é o posto 

bancário do Banrisul, os quais estiveram em audiência com o Diretor Geral do Banrisul Senhor 

Fernando Postal e Presidente do Banrisul Senhor Claudio Coutinho Mendes, pleiteando melhorais 

e investimento na estrutura do posto avançado do Banrisul ou na abertura de uma agência do 

Banrisul em consequência disso, o caixa eletrônico do Posto Bancário do Banrisul foi trocado na 

mesma semana. Mencionou também que foi acompanhado pelo Deputado Adolfo Brito ao DAER 

(Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) os quais tiveram reunião com o Diretor de 

Infraestrutura Rodoviária Sr. Luciano Faustino da Silva, para solicitar melhoria na VRS 824, em 

especial na curva do Spiering.  Comentou também, que estamos buscando soluções a respeito 

da solicitação do Diretor Loreno Maldaner em fechar as laterais da quadra de esportes da Escola 

Estadual Educação Básica Menino Deus. Mencionou sobre a Moção de Repúdio n°. 004/2019, a 

qual repudia a RGE Sul Distribuidora de Energia S.A pelos serviços mal feitos em podas de 

árvores de nossa comunidade. Encerrou desejando uma boa semana a todos e colocou-se a 

disposição da comunidade. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS: Bancada Progressista: o 

Vereador Deinner Maurer falou sobre a Moção de Repúdio N°. 005/2019 da extinção dos 

municípios comentando que devemos levar esse movimento para as Ascamaja (Associação de 

Câmara de Vereadores do Alto Jacuí) Mencionou também que o Presidente do Partido do 

Diretório Estadual Senhor Celso Bernardi manifestou-se contra a extinção dos municípios.  

Bancada Partido Democrático Trabalhista: não houve manifestação. Bancada do Movimento 

Democrático Brasileiro: O Vereador Alexandre Budke passou a palavra ao Vereador Marcos Petri 

o qual divulgou sobre as eleições das novas coordenadorias da regional do partido, o qual foi 



eleito o Presidente: Rogério de Oliveira de Ibirubá, 1º. Vice-presidente: Stela Maris Gobby de 

Selbach, 2º. Vice-presidente: João Pedro Bertani de Espumoso, Secretário Marcos Petri de 

Quinze de Novembro, Tesoureiro: Mario Klein de Colorado, Comunicação dos assuntos do MDB: 

Vereador Paulo Lopes dos Santos de Fortaleza dos Valos. MOMENTO DA PRESIDÊNCIA: O 

Presidente Sigmar Horbach parabenizou pela dedicação do colega o Vereador Nelson Klein. 

Agradeceu a presença de todos, mencionou quanto seu posicionamento favorável a Moção de 

Repúdio N. 005/20019 referente à extinção dos municípios. INTERVALO REGIMENTAL: 

Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal N°. 2.351/2019, Aprovado por unanimidade de 

votos. Discussão e votação do Projeto de Lei n°. 2.352/2019, o qual insere alterações na Lei 

Municipal n°. 2.088/2015.  Aprovado com emenda por unanimidade de votos. Discussão e 

votação do Projeto de Lei Origem Legislativa n°. 008/2019, de autoria do Vereador Marcos Luis 

Petri da Bancada MDB; Aprovado por unanimidade de votos. Discussão e votação da Moção de 

Repúdio N°. 004/2019 dos Vereadores integrantes das Bancadas do  Progressistas (PP) e do 

Partido Democrático Trabalhista (PDT), Aprovada por unanimidade de votos. Discussão e 

votação da Moção de Repúdio N°. 005/2019 das Bancadas do Progressistas (PP) e do Partido 

Democrático Trabalhista (PDT) Aprovada por unanimidade de votos. Nada mais a constar 

Presidente agradeceu a presença de todos, com a Proteção de Deus e declarou encerrada a 25°. 

Sessão Ordinária do dia 11 de novembro 2019. E eu, Angélica Horst, determinei que fosse 

lavrada a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  

                        

                  _____________________                            _________________                                                                                                                                                                                           

                      Sigmar Pause Horbach                               Angélica Horst 

                           Presidente                                                 Secretária 

 

 

 

 


