
ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

OITAVA LEGISLATURA, em 09/12/2019. 

ATA N°. 1.303/34/2019 

Aos nove dias do mês de dezembro 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 30/2019, que depois de lido foi aprovado 

com unanimidade de votos; Leitura, discussão e votação da Ata nº 1.302/33/2019 da Sessão 

Ordinária, realizada em 26/11/2019; Aprovada com unanimidade de votos. Leitura das 

correspondências recebidas e expedidas; Leitura das matérias de expediente; Leitura do Projeto 

de Lei Municipal n°. 2.354/2019 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. Leitura do Projeto de Lei Municipal n°. 

2.355/2019, EM REGIME DE URGÊNCIA, o qual altera dispositivos da Lei Municipal 2.403/2019 

de 16.10.2019 que a Autoriza a aquisição de equipamentos para melhoria da iluminação pública 

do município com pagamento parcelado, 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 Municipal n°. 2.356/2019, o 

qual institui gratificação pelo serviço extraordinário de natureza especial, com o objetivo de 

atender administrativas do Poder Legislativo Municipal, 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 Lei Municipal n°. 

2.357/2019, o qual insere alterações na Lei Municipal N°. 68/1990 que dispõe sobre o 

parcelamento urbano. 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 Municipal n°. 2.358/2019, o 

qual autoriza alienação de bens imóveis à Associação de Preservação de Patrimônio Histórico 

Sede Aurora, 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 Municipal n°.2.359/2019, o qual autoriza o Executivo 



Municipal a celebrar convênio com a Associação Hospitalar Quinze de Novembro 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: O Vereador Marcos Luís Petri, inicialmente saldou o Senhor Presidente em nome 

Dele saudou a todos os colegas Vereadores, a comunidade que se fez presente. Fez menção a 

reunião da Ascamaja (Associação das Câmaras Municipais do Alto Jacuí), que ocorreu nesta 

Casa Legislativa no dia 6 de dezembro, com presenças de lideranças politicas da grande região, 

com a participação especial do Deputado Estadual Gilberto Capoani, e da Diretora da Escola 

Estadual Edison Quintana de Ibirubá a Sra. Marleide Breitenbach, momento em que ocorreu um 

debate referente às alterações das propostas para a Classe do Magistério Estadual, 

oportunidade que o Deputado Gilberto Capoani deixou claro o seu posicionamento contra o 

Pacote do Governo Eduardo Leite. Mencionou ainda que após a reunião da Ascamaja todos 

participaram da abertura da 14°. Expoquinze. Comentou também, que esteva reunido com o 

Prefeito Municipal Gustavo Stolte e a Consultora de Negócios da RGE Energia Sra. Mari Lucia 

Santos, onde falaram referente o assunto das podas nas árvores, e que a Sra Mari Lucia Santos 

afirmou que a RGE Energia é responsável pelo fornecimento da energia elétrica e também no 

cuidado da preservação da vida.   EXPEDIENTE: O Vereador Alexandre Budke, inicialmente 

saudou o Presidente Sigmar Horbach, aos colegas Vereadores, a acessória da Casa, a 

impressa que se fez presente, ao Senhor Volnei Schneider Assessor Jurídico da Administração 

Municipal, a Diretora da Escola Progresso Sra. Dalva Rejane De Oliveira, a Sra. Micheli Prante 

responsável pelo Departamento da Educação, a Vice-diretora da Escola Estadual de Educação 

Básica Menino Deus a Sra. Claudia Hoelscher, ao Vice-prefeito Sr. Paulo Prante, saudou 

também ao Presidente dos Vereadores Mirins o Luan Tavares, em nome Dele estendeu aos 

demais Vereadores Mirins desta Casa Legislativa e parabenizando-os e mencionando que foi 

uma oportunidade aos Vereadores Mirins de ter aprendido sobre o funcionamento dos Poderes 

Legislativos e Executivos do Município. Mencionou também, que entre os dias 26 a 29 de 

novembro esteve em Porto Alegre com os colegas Vereadores Lair Blasi e Elton Scarsi, 

buscando soluções para alguns problemas, um deles é o Projeto de Plano de Carreira dos 

Professores, os quais se encontraram com os Deputados Estaduais Edson Brum e o Gilberto 

Capoani, e ambos declararam-se contra o Projeto do Governo Eduardo Leite. Fez menção à 

chegada dos três caminhões, entregues em dois de dezembro de 2019, os mesmos vieram com 

o objetivo de dar inicio aos trabalhos de perfurações do poço das Águas Termais de Quinze de 

Novembro. Parabenizou ao Coordenador da 14°. Expoquinze o Sr. Volmir Crist, juntamente com 

o Prefeito e Vice-prefeito e também a todas as equipes pelo trabalho e esforço na realização da 



Feira. Finalizou sua manifestação colocando-se a disposição a toda a comunidade. Vereador 

Tiago Rafael Budke inicialmente cumprimentou Senhor Presidente Sigmar Horbach, demais 

colegas Vereadores, os funcionários da Casa, aos Vereadores Mirins, a Vice-diretora da Escola 

Menino Deus Sra. Claudia Hoelscher, ao Vice Prefeito Sr. Paulo Prante, responsável 

Departamento da Educação Micheli Prante, e Diretora da Escola Progresso Sra. Dalva Rejane 

De Oliveira.  Parabenizou a todos os quinzenovembrenses pelos 32 anos de emancipação 

politica e administrativa, comemorado no dia 8 de dezembro e ainda parabenizou todas as 

equipes pela organização da 14°. Expoquinze, e mencionou ainda a presença do Deputado 

Federal Pedro Westphalen na feira no dia 8 de dezembro, o qual valoriza muito o município de 

Quinze de Novembro. Mencionou também a presença do Deputado Gilberto Capoani na reunião 

da Ascamaja, ocorrido no dia 6 de dezembro, tendo como local a Casa Legislativa de nosso 

município. O Vereador Tiago Rafael Budke, parabenizou ainda a jovem Maria Valentina Althaus 

a qual carregará por mais um ano o título de Baby Miss Queen World e também concorreu ao 

Mini Top Model RS, entre 2019 -2020 ficando em primeiro lugar. Aproveitou a oportunidade para 

mencionar sobre a Abertura do Campeonato Municipal Futebol de Campo dia 13 de dezembro, 

no Estádio Arsênio Irineu Maurer convidando a toda comunidade para participar, nesse sentido 

parabeniza o Coordenador de Esportes Sr. Evaldir Klein pelo empenho em seus trabalhos. 

Aproveitou a oportunidade, para mais uma vez parabenizar aos Vereadores Mirins pelo trabalho 

realizado no ano. Finalizou desejando uma boa semana a todos O Vereador Marcos Petri 

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

nome Dele saudou a todos aos colegas Vereadores, o Vice-prefeito Paulo Prante, o Assessor 

Jurídico Municipal Volnei Schneider, a Assessoria da Casa Legislativa Sra. Carol Spengler, a 

responsável pelo Departamento de Educação Sra. Micheli Prante, saudou aos pais dos 

Vereadores Mirins e consequentemente saudou também os Vereadores Mirins. Fez menção  ao 

falecimento do Sr. Anildo Dietrich, Professor de Regência e responsável pela letra do Hino de 

município de Quinze de Novembro, salientou ainda o aniversário dos  32 anos de emancipação 

politica e administrativa do município de Quinze de Novembro, em homenagem a ambos 

ressaltou um trecho do Hino em homenagem ao município “Ó minha terra, como és grande e 

bela, De solo fértil e riquezas mil, Pelo Trabalho de teu povo és grande, Pedaço lindo deste meu 

Brasil”. Fez menção a 14°. Expoquinze, uma feira com a exposição do potencial do gado leiteiro, 

as apresentações artísticas como Corais, os Grupos de Balé e CTG.  Comentou também, que no 

domingo dia 8 de dezembro durante a 14°. Expoquinze conduziu o VI (Sexto) Encontro de 

Corais do Município, Banda do Município e de Bandas de todas as regiões, mencionando 

também a chegado à feira o Deputado Federal Pedro Westphalen. Comentou sobre o Projeto 

que foi aprovado pelo Legislativo, o Projeto Lei N° 2.347/2019, o qual trocará as lâmpadas atuais 



por lâmpadas de tecnologia a led. Comentou também referente o Projeto do asfalto para a 

localidade de Sete de setembro, no valor de R$ 750.000,00, que tanto a comunidade almeja. O 

Vereador Marcos Petri fez menção ao Projeto de Implantação das Águas Termas no município 

de Quinze de Novembro, o qual fará o município crescer muito. Comentou também, sobre 

licitação para o Projeto de Iluminação no Campo de Futebol de Sede Aurora. Finalizou, 

desejando uma ótima semana a todos. O Vereador Deinner Jarbiel Maurer inicialmente saudou o 

Presidente Sigmar Horbach, os colegas Vereadores, a colega Vereadora, assessoria da Casa, a 

impressa que se fez presente, ao Vice-prefeito Paulo Prante, a Vice-diretora da Escola de 

Educação Básica Menino Deus Sra. Claudia Hoelscher, a Diretora da Escola Progresso Sra. 

Dalva Rejane De Oliveira, a Sra. Micheli Prante responsável pelo Departamento da Educação, 

saudou também aos Vereadores Mirins, onde mencionou sobre a grande oportunidade que os 

mesmos tiveram. Parabenizou ao município de Quinze de Novembro pelos 32 anos de 

emancipação ocorrido em 8 de dezembro de 2019 e fez menção ao falecimento do músico Sr. 

Anildo Dietrich, o qual deixou a todos um legado muito grande, sendo Ele o responsável pela 

letra do Hino do Município, o Vereador  Deinner Jarbiel Maurer mencionou um trecho do Hino 

Municipal “Lembramos sempre as mãos que trabalharam, e construíram Quinze de Novembro”. 

Parabenizou a todos Administradores Municipais e a todos que contribuíram de alguma fora para 

o crescimento de Quinze de Novembro, dito isto ressaltou algumas palavras do Ex-prefeito 

Municipal Elemar Sand o qual afirma que Quinze de Novembro deu certo. Parabenizou também 

ao Sr. Lauro Muller pelo lançamento do livro da Historia do município que ocorreu junto a 14°. 

Expoquinze. Comentou ainda que se fez presente na Feira o Deputado Pedro Westphalen, o 

qual afirmou que Deputado valoriza muito o nosso município, parabenizou assim, todos pela 

organização da feira. Finalizou sua manifestação desejando uma boa semana a todos e colocou-

se a disposição da comunidade. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Bancada Progressista: 

não houve manifestação. Bancada Partido Democrático Trabalhista: Não houve manifestação.  

Bancada Movimento Democrático Brasileiro: O Vereador Alexandre Lamb Budke passou a 

palavra para o Vereador Marcos Petri o qual mencionou sobre à presença do Deputado Gilberto 

Capoani na reunião da Ascamaja. Comentou referente o Movimento da Juventude MDB em nível 

Estadual, onde saiu uma nota de Repúdio ao Projeto de Plano de Carreira dos Professores 

Estaduais. MOMENTO DA PRESIDÊNCIA: O Presidente Sigmar Horbach, inicialmente 

mencionou referente à reunião da Ascamaja ocorrida no dia 6 de dezembro nesta Casa 

Legislativa, desejou ao Vereador Paulo Alexandre Lopes dos Santos um bom trabalho para o 

próximo ano a frente da Ascamaja. Agradeceu a presença do Deputado Gilberto Capoani, na 

reunião da Ascamaja. Fez menção ao Lançamento da 14°. Expoquinze, parabenizando a todos 

pela organização da feira os quais não mediram esforços para que a feira fosse um sucesso. 



Agradeceu a participação dos Deputados que marcaram presença na 14°. Expoquinze 

Deputados Federal Pedro Westphalen e o Deputado Gilberto Capoani. Comentou também 

referente à homenagem ao músico Sr. Anildo Dietrich. Finalizando mencionado referente à 

Sessão de encerramento dos Vereadores Mirins que acontecerá depois de Intervalo Regimental. 

INTERVALO REGIMENTAL; Discussão e votação do Projeto de Lei n°. 2.350/2019, em segundo 

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

exercício financeiro de 2020. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 

Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. 

Aprovado em segundo turno com unanimidade de votos. Discussão e votação do Projeto de Lei 

Municipal n°. 2.355/2019, EM REGIME DE URGÊNCIA, o qual altera dispositivos da Lei 

Municipal 2.403/2019 de 16.10.2019 que Autoriza a aquisição de equipamentos para melhoria 

da iluminação pública do município com pagamento parcelado, e dá outras providências. 

Aprovado com unanimidade de votos. Nada mais a constar Presidente agradeceu a presença de 

todos, com a Proteção de Deus e declarou encerrada a 28°. Sessão Ordinária do dia 09 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 

 

 


