
ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA SEXTA LEGISLATURA, em 12/03/2012. 

 
ATA N°. 1003/03/2012 

 
 Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e doze, ás dezenove horas, 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 Gilmar Luiz Galera que fez a leitura do edital de convocação, que foi 
aprovado pelo plenário por unanimidade de votos. Em seguida foi feita a leitura, 
discussão e votação da Ata n° 1002/02/2012, sendo aprovada pelo plenário por 
unanimidade de votos, após foi feita a votação para as Composições das Comissões 
Permanentes da Câmara. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: Presidente: 
Nilva Lopes Maldaner, Vice-Presidente: Vitor Güntzel, Segundo Vice: Gérico Wottrich, 
Suplente: Osmar Saatkamp. Comissão de Finanças e Orçamentos: Presidente: Laudeno 
Lothário Eickstaedt, Vice Presidente: Osmar Saatkamp, Secretário: Sigmar Horbach, 
Suplente: Elton Scarsi. Comissão de Educação Saúde Assistência Social: Presidente: 
Sigmar Horbach, Vice Presidente: Gérico Wottrich, Secretário: Gilmar Galera, 
Suplente: Nilva Maldaner. Comissão de Obras e Serviços Públicos: Presidente: Gérico 
Wottrich, Vice Presidente: Osmar Saatkamp, Secretário: Vitor Güntzel, Suplente: 
Laudeno Eickstaedt. Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo: Presidente: 
Elton Scarsi, Vice Presidente: Osmar Saatkamp, Secretário: Vitor Güntzel Suplente: 
Nilva Maldaner. Logo após Foram feitas as Leituras das Matérias de Expedientes, no 
qual foi apresentado conforme pedidos dos vereadores um orçamento para construção 
de cisternas do qual o mesmo ainda esta em discussão. Após foram feitas as leituras dos 
reajustes salariais, aprovado pelo plenário por unanimidade de votos. Em seguida foi 
feita a Leitura dos seguintes Projetos de Lei; 1812/2012 com objetivo de abertura de 
Credito Suplementar Especial visando a devolução de Recursos financeiros oriundos da 
conta Transporte Escolar Estadual não utilizado no pagamento do transporte escolar, 
baixado para Comissão de Educação Saúde Assistência Social; Projeto de Lei 
1813/2012; objetivo de ratificar o contrato de repasse n°3065.095-59/2011, celebrado 
entre União Federal e o Município de Quinze de Novembro, RS.Baixado para Comissão 
de Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei Municipal n° 1.814/2012; Realiza revisão 
Geral Da Remuneração dos Servidores e Empregados Públicos, insere Alterações nas 
leis Municipais n° 795/2002, 796/2002, 717/2001, 1.114/2005, 1.456/2009, 804/2002, 
1.735/2011, 1.736/2011, 1.384/2008, 827/2002, 1.099/2005, 1.504/2009, 1.688/2011, 
1.717/2009, 1.719/2011, 1.737/2011 e 1.762/2011 e dá outras Providencias, baixado 
para a Comissão de Educação Saúde Assistência Social. Projeto de Lei 1.815/2012; 
Abre crédito suplementar especial no orçamento do Município de Quinze de Novembro 
para o exercício de 2012, baixado para Comissão de Finanças e Orçamentos. No 
Pequeno Expediente o Vereador Osmar Saatkamp parabeniza todas as Mulheres pelo 
dia 08 de março e também o encontro de mulheres na comunidade  de Egônio Wayhs, 
Parabeniza também  o novo Presidente Jacques Brandenburg Güntzel, solicitou um 



oficio para a Claro Ibirubá devido a falta de rede e falhas nos aparelhos no interior de 
Quinze de Novembro. O vereador Gilmar Luiz Galera informa problemas relatados por 
mãe de um aluno da escola de Santa Clara do Ingaí, do qual o pneu do ônibus Furou e o 
motorista continuou a andar colocando em risco a vida das pessoas ali presentes o 
vereador pede melhoria e vistoria completa para certificar-se, que este foi o veiculo 
contratado para o transporte escolar. No Grande Expediente o Vereador Laudeno 
Eickstaedt fez agradecimentos ao Erno knak, desejou um bom ano ao Presidente e as 
novas integrantes da Câmara de Vereadores fez uma colocação do Pequeno Expediente 
de Osmar apoiando-o devido aos problemas na rede da claro, Parabenizou a 
comunidade de Egônio wayhs pelo encontro das mulheres realizado no dia 08 de março, 
solicitou também calçadas publicas no trajeto rumo a creche Professora Gerarda 
Michels Prante. A vereadora Nilva Maldaner Desejou sucesso ao Presidente Jaques 
Brandenburg Güntzel e as novas funcionárias da Câmara de Vereadores, parabenizou 
também o novo Gerente Erno knak e nova diretora da escola Progresso Fabiane 
Wottrich, destacou a inauguração da creche, a inauguração do pavilhão do Bairro 
Princesa, parabenizou a esquina Egônio wayhs pelo encontro das mulheres e também a 
rainha do encontro Sonia Lopes.  Salientou sobre o projeto da cobertura da quadra da 
Escola Menino Deus. Destacou a participação com os alunos na feira da Expodireto 
onde logo após participou do Fórum sobre cooperativismo e Audiência Pública sobre 
Seguro Agrícola, divulgou a vinda do cartório eleitoral nos dias 21 e 22 de março. O 
vereador Gilmar Luiz Galera Parabeniza o novo Presidente Jacques Brandenburg 
Güntzel e as novas Funcionárias. Citou um caso de uso indevido do dinheiro publico de 
outros municípios. Fim do Grande Expediente. INTERVALO REGIMENTAL. 
Retornando aos trabalhos, Posse do Vereador Laudeno Lothário Eickstaedt. Comissões 
de lideranças PDT e PMDB se manifestaram. Logo após ouve  a discussão do projeto de 
lei 1.809/2012, aprovado por unanimidade de votos.  Leitura do edital 1.811/2012 
aprovado por unanimidade de votos. O Presidente reforçou que as comissões de 2011 
devem devolver os livros atas a secretaria da câmara com maior antecedência possível 
para que possa ser dada continuidade aos trabalhos. A sessão de segunda foi antecipada 
para sábado 17 de março de 2012 as 8:30 horas. O presidente agradeceu a presença da 
imprensa o vereador Laudeno e as novas funcionárias da Câmara. Nada mais a constar o 
Presidente agradeceu a presença dos Senhores Vereadores e a Proteção de Deus e 
declarou encerrada a Sessão. E eu, Gilmar Luiz Galera, determinei que fosse lavrada a 
presente Ata, que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 
 
 
 
           _____________________________                    _____________________ 

Jacques Brandenburg Güntzel                                Gilmar Luiz Galera 
     Presidente                                                          Secretário 

 
 
 


