
ATA DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA OITAVA 

LEGISLATURA, em 18/11/2019. 

ATA N°. 1.300/31/2019 

Aos dezoito 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 29/2019, que depois de lido foi aprovado com unanimidade de votos; Leitura, 

discussão e votação da Ata nº 1.297/28/2019 da Sessão Ordinária, realizada em 11/11/2019; 

Aprovada com unanimidade de votos. Leitura das correspondências recebidas e expedidas; Leitura das 

matérias de expediente; Leitura e Discussão do Projeto de Lei Municipal n°. 2.353/2019, o qual autoriza a 

contratação temporária de servidores para o Departamento Municipal de Saúde 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 da Indicação n°. 1318/2019 de autoria do 

Vereador Marcos Petri, o qual solicita que a Administração Municipal de Quinze de Novembro estude a 

possibilidade de implantar um projeto para segurança no meio rural, conjuntamente com os órgãos de 

segurança e emergência como Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Central de Emergência e 

também Departamento de Saúde. Leitura da Indicação n°. 1.319/2019 de autoria dos Vereadores Deinner 

Jarbiel Maurer e Tiago Rafael Budke, ambos da Bancada Progressista, os quais solicitam ao Executivo 

Municipal através do Departamento competente faça a construção/instalação de parada de parada de 

ônibus para as crianças que usam o transporte público escola na Rua Duque de Caxias.  

Pequeno Expediente: sem manifestação. 

GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador Deinner Jarbiel Maurer inicialmente saudou o Presidente e demais 

colegas Vereadores, assessoria da Casa, a impressa que se fez presente, a comunidade geral, aos ex-

prefeitos municipais Sr. Elemar Sand, e Sr. Lothário Tiemann, ao vice-prefeito Sr. Paulo Prante, 

cumprimentou aos integrantes do Sindicato Trabalhador Rural de Quinze de Novembro, os quais 

receberam na noite de hoje uma homenagem ao reconhecimento dos trabalhos prestados. PO Vereador 

Deinner Jarbiel Maurer mencionou que participou da reunião da Ascamaja (Associação das Câmaras 

Municipais do Alto Jacuí) no dia 14 de novembro, onde defendeu a Moção n°.004/2019 a qual diz respeito 

às podas realizadas pela RGE e também a Moção n°.005/2019 quanto à extinção dos municípios. O 

Vereador parabenizou a Brigada Militar do Rio Grande do Sul pelos seus 182 anos de atuação, ocorridos 

no dia 18 de novembro. Comentou também sobre a Indicação n°.1.319 de autoria dos Progressistas, a 

qual entrará hoje na Casa Legislativa, os quais solicitam uma parada de ônibus escolas na Rua Duque de 



Caxias. Mencionou também seu apoio a Indicação n°. 1.318 do colega Vereador Marcos Petri que se 

refere a Segurança no meio rural, colocando-se a disposição nesta indicação. O Vereador Deinner Jarbiel 

Maurer convidou a comunidade para participar no dia 24 de novembro, no domingo a tarde na final da 

Copa Quinze de futebol na localidade de Esquina Hetzel. Parabenizou a seleção brasileira Sub-17 pela 

conquista de Campeão Mundial. Convidou a toda a comunidade para participar dia 22 de novembro no 

Baile Nach Kerp, finalizou colocando-se a disposição de toda comunidade. 

O Vereador Marcos Petri inicialmente cumprimentou o Senhor Presidente Sigmar Horbach, aos 

colegas vereadores, aos Ex-Prefeitos Elemar Sand, Lothário Tiemann, ao atual vice-prefeito Paulo 

Adalberto Prante, cumprimentou aos integrantes do Sindicato Trabalhador Rural de Quinze de Novembro 

e a todos os presentes. Saudou ao Presidente da Casa Sr. Sigmar Pause Horbach pela passagem de seu 

aniversário. O Vereador Marcos Petri parabenizou ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais pelos 31 anos 

de luta em busca de melhorias ao setor rural. O vereador Marcos Petri lembrou o Projeto de Lei Origem 

Legislativo n°. 008 que se refere à divulgação nas máquinas e veículos públicos dos produtos produzidos 

no município de Quinze de Novembro. Mencionou também referente o Documentário do Leite que fez para 

mobilizar e buscar valorização no preço do leite. Comentou sobre a entrada do Projeto Lei Municipal n°. 

2.353/2019, que autoriza a contratação temporária de servidores para o Departamento Municipal de 

Saúde, e junto ao Projeto segue um Decreto Municipal n°. 2.665/2019, que determina a realização de 

Concurso Publico. Encerrou desejando uma boa semana a todos. 

O Vereador Tiago Rafael Budke inicialmente cumprimentou Senhor Presidente Sigmar Horbach, e 

demais colegas Vereadores, a comunidade que se fez presente, a Presidente do Sindicato de 

Trabalhadores Rurais Sra. Sirlei Kogler Fassbinder em nome dela cumprimentou aos demais integrantes. 

Parabenizou e deixou seu reconhecimento a Brigada Militar do Rio Grande do Sul pelos seus 182 anos, 

em especial aos nossos soldados do município, bem como aos Conselheiros Tutelares, pela passagem do 

seu dia, ocorrido em 18 de novembro. Parabenizou também à funcionária municipa,l a Agente de saúde 

Roseli Merg, pelo trabalho realizado no município e pela atividade na Modalidade fotografia a qual foi a 

primeira colocada, além do reconhecimento publica, Roseli Merg receberá o troféu e um certificado no dia 

25 de novembro na Casa da Musica da OSPA (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre 



Reforçou a colocação do colega Vereador Deinner Jarbiel Maurer sobre a Indicação n°.1.319, os quais 

solicitam uma parada de ônibus escolas na Rua Duque de Caxias. O Vereador Tiago Rafael Budke 

reforçou sua solicitação referente às Indicações a quais não foram atendidas: a Indicação n°. 1283/2018 

da Bancada Progressista, os quais solicitaram ao Executivo Municipal a instalação de protetores de sol, 

tipo cortinas ou película em todos os veículos da frota Municipal’, a Indicação n°. 1.293/2019 referente à 

colocação de areia junto à pracinha infantil da Praça Clara Saft e a                                                                                                                                                                                                                 

Indicação n°. 1.301/2019 do colega Vereador Marcos Luis Petri o qual solicitou uma cobertura/telhado na 

entrada de acesso da Escola Municipal de Ensino Fundamental Progresso. Parabéns aos jogadores de 

nosso município que jogam fora pelo belo empenho  nos Campeonatos o Michel Scarsi e  o Cesar 

Stolte. 

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS: Bancada Movimento Democrático Brasileiro, sem 

manifestação. Bancada Progressista O Vereador Deinner Jarbiel Maurer comentou que foi 

convidado pelo presidente Liberto Leomar Franke ao encontro regional do Progressistas, ocorrido 

no 16 de novembro em Ibirubá,  na ocasião  estiveram presentes os deputados federais  Pedro 

Westphalen e Luís Antônio Covatti, este licenciado e atualmente é o Secretário Estadual de 

Agricultura  e o Senador Luiz Carlos Heinze.  Bancada Partido Democrático Trabalhista: não 

houve manifestação. 

MOMENTO DA PRESIDÊNCIA: O Presidente Sigmar Horbach, agradeceu pelo carinho das 

felicitações pela passagem de aniversário.  

INTERVALO REGIMENTAL: Discussão e votação do Projeto de Lei n°. 2.350/2019 Em Primeiro 

Turno, o qual estima a receita e fixa a despesa do Município de Quinze de Novembro/RS para o 

exercício financeiro de 2020. Aprovada por unanimidade de votos. Nada mais a constar 

Presidente agradeceu a presença de todos, com a Proteção de Deus e declarou encerrada a 26°. 

Sessão Ordinária do dia 18 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 

 

 

 

 

 


