
ATA DA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA SEXTA LEGISLATURA, em 13/02/2012. 

 
                                                   ATA N°. 1002/02/2012 
 

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, às treze horas e 
trinta minutos, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Quinze de 
Novembro, RS, invocando a Proteção de Deus e agradecendo a presença dos Senhores 
Vereadores o Presidente Jacques Brandenburg Güntzel declarou aberta a Sessão, 
passando a palavra para o Secretário Erno Ernani Knak que fez a leitura do Edital de 
Convocação, o qual foi aprovado pelo Plenário por unanimidade de votos. Logo após, o 
Secretário fez a leitura do Oficio n° 022/2012, do Gabinete do Prefeito, o qual solicita 
regime de urgência aos Projetos de Lei de números 1.808/2012 e 1.810/2012. Em 
seguida foi feita a leitura, discussão e votação da Ata n° 1001/01/2012, sendo aprovadas 
pelo Plenário por unanimidade de votos. Em seguida foi feita a Leitura dos seguintes 
Projetos de Lei: Projeto de Lei n° 1.808/2012, o qual abre crédito suplementar especial 
no Orçamento do município de Quinze de Novembro para o exercício de 2012 – em 
regime de urgência-, baixado para a Comissão Temporária; Projeto de Lei n° 
1.809/2012, o qual ratifica termo de acordo de cooperação federativa que entre si 
firmam a União por intermédio do Ministério da Cultura – MINC e o município de 
Quinze de Novembro – RS, baixado para a Comissão Temporária; Projeto de Lei n° 
1.810/2012, o qual abre crédito suplementar especial no Orçamento do município de 
Quinze de Novembro para o exercício de 2012 – em regime de urgência –, baixado para 
a Comissão Temporária; Projeto de Lei n° 1.811/2012, o qual altera a Lei Municipal n° 
795/02 de 08 de julho de 2002, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de 
Servidores Públicos Municipais de Quinze de Novembro/RS, baixado para a Comissão 
Temporária; Projeto de Lei n° 1.799/2012, o qual altera a Lei Municipal n° 796/02 de 
08 de julho de 2002 que dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Municipal de 
Quinze de Novembro/RS, baixado para a Comissão Temporária; Projeto de Lei n° 
1.800/2012, o qual insere alterações na Lei Municipal n° 793/02 e suas alterações 
posteriores no tocante a salário-família e auxílio reclusão, baixado para a Comissão 
Temporária; Projeto de Lei n° 1.801/2012, o qual autoriza cedência(s) e/ou permuta de 
servidores a serem formalizadas com o Estado do Rio Grande do Sul – Secretaria de 
Estado da Educação, baixado para a Comissão Temporária; Projeto de Lei n° 
1.802/2012, o qual ratifica convênio e termos aditivos ao convênio firmado entre a 
Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão 
Rural – EMATER/RS juntamente com a Associação Sulina de Crédito e Assistência 
Rural – ASCAR, e o município de Quinze de Novembro, baixado para a Comissão 
Temporária; Projeto de Lei n° 1.803/2012, o qual abre crédito suplementar no 
orçamento do município de Quinze de Novembro para o exercício de 2012, baixado 
para a Comissão Temporária; Projeto de Lei n° 1.804/2012, o qual autoriza o Executivo 



Municipal a celebrar convênio com entidades do município e dá outras providências, 
baixado para a Comissão Temporária; Projeto de Lei n° 1.805/2012, o qual insere 
alterações na Lei Municipal n° 713/2001 e suas alterações posteriores e dá outras 
providências, baixado para a Comissão Temporária; Projeto de Lei n° 1.806/2012, o 
qual  abre crédito suplementar no orçamento do município de Quinze de Novembro para 
o exercício de 2012, baixado para a Comissão Temporária; Projeto de Lei n° 
1.807/2012, o qual abre crédito suplementar no orçamento do município  de Quinze de 
Novembro para o exercício de 2012, baixado para a Comissão Temporária. 
INTERVALO REGIMENTAL. Retornando aos trabalhos foi feita a discussão e votação 
dos seguintes: Projeto de Lei n° 1.798/2012, o qual recebeu parecer favorável da 
Comissão designada, sendo aprovado pelo Plenário por unanimidade de votos; Projeto 
de Lei n° 1.799/2012, o qual recebeu parecer favorável da Comissão designada, sendo 
aprovado pelo Plenário por unanimidade de votos; Projeto de Lei n° 1.800/2012, o qual 
recebeu parecer favorável da Comissão designada, sendo aprovado pelo Plenário por 
unanimidade de votos; Projeto de Lei n° 1.801/2012, o qual recebeu parecer favorável 
da Comissão designada, sendo aprovado pelo Plenário por unanimidade de votos; 
Projeto de Lei n° 1.802/2012, o qual recebeu parecer favorável da Comissão designada, 
sendo aprovado pelo Plenário por unanimidade de votos; Projeto de Lei n° 1.803/2012, 
o qual recebeu parecer favorável da Comissão designada, sendo aprovado pelo Plenário 
por unanimidade de votos; Projeto de Lei n° 1.804/2012, o qual recebeu parecer 
favorável da Comissão designada, sendo aprovado pelo Plenário por unanimidade de 
votos; Projeto de Lei n° 1.805/2012, o qual recebeu parecer favorável da Comissão 
designada, sendo aprovado pelo Plenário por unanimidade de votos; Projeto de Lei n° 
1.806/2012, o qual recebeu parecer favorável da Comissão designada, sendo aprovado 
pelo Plenário por unanimidade de votos; Projeto de Lei n° 1.807/2012, o qual recebeu 
parecer favorável da Comissão designada, sendo aprovado pelo Plenário por 
unanimidade de votos. Nada mais a constar, o Presidente agradeceu a presença dos 
Senhores Vereadores e a Proteção de Deus e declarou encerrada a Sessão. E eu, Erno 
Ernani Knak, Secretário, determinei que fosse lavrada a seguinte ata que após lida e 
aprovada vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

 
 

   
           _____________________________                    _____________________ 

Jacques Brandenburg Güntzel                                Erno Ernani Knak 
     Presidente                                                       Secretário 

 
 
 


