
ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

OITAVA LEGISLATURA, em 26/11/2019. 

ATA N°. 1.301/32/2019 

Aos vinte e seis 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 1.300/31/2019 da 

Sessão Ordinária, realizada em 18/11/2019; Aprovada com unanimidade de votos. Leitura das 

correspondências recebidas e expedidas; Leitura das matérias de expediente: Leitura da Moção 

de Apoio n°. 006/2019 de autoria das Bancadas do Progressistas (PP) e do Partido Democrático 

Brasileiro (PDT), requerem aos demais Vereadores na forma regimental, que seja encaminhada 

uma MOÇÃO DE APOIO aos professores da rede estadual de ensino, que lutam contra os 

projetos de alteração de Plano de Carreira do Magistério Público Estadual, do Estatuto do 

Servidor Público do Rio Grande do Sul e do Regime Próprio de Previdência Social do Estado. 

PEQUENO EXPEDIENTE: não houve manifestação. GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador Tiago 

Rafael Budke inicialmente cumprimentou Senhor Presidente Sigmar Horbach, demais colegas 

Vereadores, os funcionários da Casa, a impressa, a comunidade que se fez presente, e ao grupo 

de professores da Escola Estadual de Educação Básica Menino Deus. Manifestou-se a favor dos 

educadores estaduais e contra os projetos de alteração do Plano de Carreira do Magistério 

Público Estadual, do Estatuto do Servidor Público do Rio Grande do Sul e do Regime Próprio de 

Previdência Social do Estado, mencionou que por esse motivo, os Vereadores das Bancadas do 

Progressistas (PP) e do Partido Democrático Trabalhista (PDT),  elaboraram a Moção de Apoio 

N°. 006/2019, a qual entrara em pauta na Casa Legislativa na noite de hoje, da mesma forma,  

que a Bancada do Progressistas (PP) cobrou do Governo Estadual, quando anunciaram que não 

haveria a possibilidade de parcelamento do IPVA (Imposto sobre a propriedade de Veículos 

Automotores). Parabenizou o Diretor Loreno Maldaner e toda a equipe da Escola Estadual de 

Educação Básica Menino Deus pela colocação de toldos e coberturas de acessos aos alunos até 

as salas de aula, e o mesmo relembrou na Sessão Ordinária do dia 18 de novembro referente às 

indicações de colocação de toldos em todos os acessos as escolas municipais. Outra situação 

que o Vereador Tiago Rafael Budke comentou foi referente à Moção de Repúdio N°.004/2019 

entregue em mãos para a Consultora de Negócios da RGE Energia a Sra. Mari Lucia Santos a 

qual foi questionada quanto os serviços mal feitos em podas das árvores de nossa comunidade. 

Parabenizou a todas as equipes da Copa Turismo de Futebol de Campo, em especial as 

Campeãs, Esporte Clube Floresta na categoria aspirante e a Sociedade Esportiva Santa Clara na 



categoria principal. Finalizou desejando uma boa semana a todos. Vereador Marcos Petri 

inicialmente cumprimentou o Presidente da nossa Casa Legislativa o Vereador Sigmar Horbach, 

aos colegas Vereadores, a impressa que se fez presente, aos professores e servidores da Escola 

Estadual de Educação Básica Menino Deus. Mencionou sobre a situação humilhante que o 

Governo do Estado vem levando aos servidores do estado, e deixou claro o seu posicionamento 

contrario ao Governo Estadual referente ao atrasado no pagamento parcelado do salário dos 

servidores estaduais. Comentou sobre o acidente grave que ocorreu entre os municípios de 

Espumoso a Soledade, no dia 26 de novembro, onde ocorreu o falecimento de um 

quinzenovembrense, grande amigo Cristiano Kempf. Parabenizou aos vereadores e toda a equipe 

do Departamento de Obras do município, pelo empenho em deixar as estradas transitáveis. 

Finalizou mencionou sobre o encerramento anual dos Grupos de Hipertensos, Diabéticos e 

Saúde Mental do município, ocorrido dia 26 de novembro e Agradeceu a oportunidade e desejou 

um grande abraço a todos. A Vereadora Angélica Horst inicialmente cumprimentou o Senhor 

Presidente Sigmar Horbach, os colegas Vereadores, a impressa, o Vereador Mirim Presidente 

Luan Tavares, e todos os educadores presentes. Mencionou sobre o encerramento das 

atividades dos Grupos de Saúde do Departamento Municipal de Saúde, a nossa Coordenadora 

Marlene Spielmann, ocorrido dia 26 de novembro, onde a Vereadora Angélica Horst ressaltou que 

o Poder Público Municipal tem suas obrigações, mas o importante é a responsabilização de cada 

cidadão com sua saúde, e com o seu autocuidado.  Agradeceu aos vereadores por terem 

transferido a Sessão do dia 25 de novembro para o dia 26 de novembro, podendo assim 

participar do evento, no dia 25 de novembro em Porto Alegre, onde a colega do Departamento 

Municipal de Saúde a Agente Comunitária de Saúde Roseli Merg, recebeu um prêmio pelo seu 

trabalho, Prêmio Salvador Celia, se tratando da premiação, fez menção a história do Salvador 

Celia, foi um psiquiatra infantil que dedicou parte da sua vida a estudar e promover ações de 

cuidado a bebês crianças. Dito isto, reproduziu as palavras do Ministro de Cidadania Osmar a 

Terra “Todas as crianças nascem com o potencial de serem pessoas incríveis, o que acontece 

para elas na infância dependera o seu futuro”. Finalizou, manifestou-se favorável a Moção de 

Apoio n°006/2019 aos professores estaduais de ensino e colocou-se a disposição e desejou uma 

boa semana a todos. O Vereador Deinner Jarbiel Maurer inicialmente saudou o Presidente 

Sigmar Horbach, demais colegas Vereadores, Suplente de Vereador Nelson Klein, o Vereador 

Mirim Luan Tavares, a assessoria da Casa, a impressa que se fez presente, em especial aos 

professores e servidores da Escola Estadual de Educação Básica Menino Deus. Mencionou que 

não podemos aceitar o que está acontecendo, por esse motivo encaminhou essa Moção de Apoio 

N °. 006/2019 aos Professores da rede estadual de ensino. Aproveitou para comentar sobre a 

reportagem do clic RBS do Governo Leite estuda alterar Projeto de Plano Carreira dos 

Professores, principal alteração em análise é em relação ao quadro de subsídios, salientando que 

o Movimento já está surgindo efeito. Parabenizou também aos professores da Escola Estadual 



Menino Deus os quais fizeram somente uma paralização no dia 26 de novembro e não aderiram à 

greve. Outra situação que o Vereador mencionou que Quinze de Novembro perde mais um 

jovem, o Cristiano Kempf de 34 anos, o Vereador Deinner Jarbiel Maurer se solidariza aos 

familiares e amigos. Comentou referente à Moção de Repúdio N°.004/2019 a qual foi entregue 

em mão, para a Consultora de Negócios da RGE Energia a Sra. Mari Lucia Santos a qual se fez 

presente antes da Sessão, a mesma foi questionada referente às podas exageradas nas árvores 

o qual causaram indignação dos municípios, a Consultora de Negócios da RGE exclamou que 

será feita uma análise referente às podas das árvores. Fez menção a Homenagem ao Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais que ocorreu na ultima Sessão, dia 18 de novembro, expressando o seu  

contentamento por ser conhecedor do trabalho de toda a entidade. Salientou que participou  baile 

do Nach Kerp, ocorrido no dia 22 de novembro, no Clube 25 de Julho, parabenizou todos os 

integrantes. Parabenizou ainda as equipes pela participação e as Campeãs da Copa Turismo de 

Futebol de Campo. Mencionou, quanto às melhorias que estão acontecendo no acostamento do 

asfalto que vai a Sede Aurora, mais especificamente na altura da Esquina Hetzel. Finalizou sua 

manifestação desejando uma boa semana a todos e colocou-se a disposição da comunidade. 

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Bancada Partido Democrático Trabalhista: não houve 

manifestação. Bancada Movimento Democrático Brasileiro, O Vereador Alexandre Lamb Budke, 

inicialmente cumprimentou o diretor Loreno Maldaner em nome Dele saudou todos os 

Representantes da Escola Estadual de Educação Básica Menino Deus, mencionando que esteve 

reunido com o Prefeito Municipal Gustavo Stolte e um dos assuntos que trataram foi justamente 

sobre as alterações propostas para a Classe do Magistério, sendo que a informação que se tem 

dos Parlamentares do MDB apoiam a causa, contra as mudanças apresentadas pelo atual 

Governo. Bancada Progressista, o Vereador Deinner Jarbiel Maurer relatou sobre a saúde do 

Senador Luiz Carlos Heinze, onde foi internado após sentir-se mal durante uma Sessão no 

Senado, mas que o mesmo fez revisão e passa bem. Mencionou que no dia 23 de novembro em 

Santa Maria ocorreu a Convenção Estadual Juventude Progressista Gaúcha, o qual foi eleito 

como presidente o Luiz Vicente Aquino que comandará de 2019 a 2021. MOMENTO DA 

PRESIDÊNCIA: O Presidente Sigmar Horbach, lembrou a todos os Vereadores referentes à 

reunião da Ascamaja na sexta-feira dia 06 de dezembro as 18h00min e depois para participarmos 

da abertura da 14°. Expoquinze. Fez menção ao Campeonato da Copa Quinze, parabenizando 

todas as equipes por terem participado em especial ao Clube vencedor, o qual sou Presidente a 

Sociedade Esportiva Santa Clara. Fez menção ao falecimento do Cristiano Kempf, motorista do 

transporte escolar, amigo de todos e grande trabalhador. Finalizou apoiando a mobilização dos 

Professores estaduais, e contra os projetos de alteração do Governo Eduardo Leite. INTERVALO 

REGIMENTAL Discussão e votação 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 
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Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social; Aprovado por 

unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação da Moção de Apoio n°. 006/2019 de autoria 

das Bancadas do Progressistas (PP) e do Partido Democrático Brasileiro (PDT), requerem aos 

demais vereadores na forma regimental, que seja encaminhada uma MOÇÃO DE APOIO aos 

professores da rede estadual de ensino, que lutam contra os projetos de alteração de Plano de 

Carreira do Magistério Público Estadual, do Estatuto do Servidor Público do Rio Grande do Sul e 

do Regime Próprio de Previdência Social do Estado. Aprovado por unanimidade de votos. Nada 

mais a constar Presidente agradeceu a presença de todos, com a Proteção de Deus e declarou 

encerrada a 27°. Sessão Ordinária do dia 26 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 

 

 

 

 

 

 


