
ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
SÉTIMA LEGISLATURA, em 08/07/2013 

ATA N°. 1055/20/2013 

Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, ás dezenove horas na Sala de Sessões 
da Câmara Municipal de Vereadores de Quinze de Novembro, RS, invocando a Proteção de 
Deus, agradecendo a presença dos Senhores Vereadores e registrando a ausência do Vereador 
Gilmar Luiz Galera, o qual esteve participando da XVI Marcha a Brasília dos Prefeitos e 
Vereadores em Defesa dos Municípios, o Presidente Laudeno Lotário Eickstaedt declarou aberta 
a Sessão, passando a palavra para o Secretário Gérico Lorimar Wottrich que fez a leitura do 
Edital de Convocação, o qual foi aprovado pelo plenário por unanimidade de votos. Em seguida 
foi feita a leitura, discussão e votação da Ata n° 1054/19/2013, a qual foi aprovada pelo plenário 
por unanimidade de votos. Leitura das correspondências recebidas e expedidas. Leitura das 
matérias de expediente: Requerimento de Licença n° 002/2013; Convocação de Suplente de 
Vereador 005/2013; Projeto de Lei n° 1.926/2013, o qual autoriza o Executivo Municipal a 
celebrar convênio com Associações Culturais e dá outras providências, o qual foi baixado para a 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamentos; 
Projeto de Lei n° 1.927/2013, o qual autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a 
Fundação Sicredi para execução do Programa a União Faz a Vida, o qual foi baixado para a 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamentos e 
Indicação n° 991/2013 – de autoria do Vereador Laudeno Lotário Eickstaedt, a qual foi baixada 
para a Comissão de Obras e Serviços Públicos. No Pequeno Expediente o Vereador Gérico 
Lorimar Wottrich manifestou-se expressando sua indignação com o Governo do Rio Grande do 
Sul, como exemplo retratou que ao ler o Jornal Correio do Povo desta semana sentiu-se 
frustrado ao ver que uma fábrica de caminhões chinesa estava tentando instalar-se no Estado do 
Rio Grande do Sul, mas que por algum motivo o governo do Estado não levou a frente esse 
projeto e em apenas três semanas o Governo do Rio de Janeiro encaminhou toda a 
documentação necessária para a instalação da fábrica. No Grande Expediente o Vereador 
Marcos Luis Petri manifestou-se cumprimentando a todos os presentes e fazendo uma referencia 
ao Senhor Anselmo Sand que se fazia presente convidando a todos para participarem de um 
almoço beneficente a Associação dos Alcoólicos Anônimos a se realizar no dia 21 de julho. Em 
seguida falou sobre os protestos que vem acontecendo no Brasil, dizendo que a democracia está 
atuante no país e que muitos cidadãos estão juntos unindo forças para construir um Brasil 
descente, inteligente, grandioso e empreendedor. Encerrando parabenizou a comunidade de 
Sede Aurora, principalmente o Presidente Ademir Trombetta pela organização do Festival da 
Polenta.  Vereador Gustavo Stolte manifestou-se saudando a todos os presentes e parabenizando 
a Prefeita Municipal Nilva Lopes Maldaner e a Administração pela articulação política frente à 
Secretaria de Segurança Pública, conseguindo assim fazer a aquisição de um novo veículo para 
Brigada Militar. Em seguida falou sobre sua articulação política, juntamente com os colegas 
vereadores Marcos Luis Petri e Jacques Brandenburg Guntzel, com o Deputado Alceu Moreira, 
sendo que nesta semana foram informados de uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil 
reais para a aquisição de equipamentos para o Conselho Tutelar. Encerrando falou da promessa 
de plantão médico gratuito no Hospital do município e a respeito disso, como já foi comunicado 
a Prefeita Nilva Maldaner, estarão o mais breve possível tomando providências sobre esta 
questão. Na Comunicação de Lideranças, pela Bancada do PMDB, o Vereador Gustavo Stolte 
manifestou-se fazendo um reforço referente à emenda parlamentar de R$ 50 mil reais para o 
Conselho Tutelar, dizendo ser uma emenda específica para essa área. Pela Bancada do PDT, 
Vereadora Angélica Horst manifestou-se desejando bom retorno ao colega Vereador Sigmar 
Pause Horbach e passando a palavra para o mesmo. Vereador Sigmar Pause Horbach 



manifestou-se agradecendo a cedência da palavra e falando sobre colocação de cascalho nas 
propriedades, a qual esta parada por algum tempo, encerrando parabenizou o Vereador Marcos 
pela Indicações feitas e sugeriu que se faça uma comissão para buscar recursos junto ao DAER. 
INTERVALO REGIMENTAL. Retomando os trabalhos, discussão e votação da Indicação n° 
984/2013 – de autoria do Vereador Gustavo Peukert Stolte, a qual recebeu parecer favorável das 
Comissões designadas, sendo aprovada pelo plenário por unanimidade de votos. Discussão e 
votação da Indicação n° 985/2013 – de autoria do Vereador Marcos Luis Petri, a qual recebeu 
parecer favorável das Comissões designadas, sendo aprovada pelo plenário por unanimidade de 
votos. Discussão e votação da Indicação n° 986/2013 – de autoria do Vereador Marcos Luis 
Petri, a qual recebeu parecer favorável das Comissões designadas, sendo aprovada pelo plenário 
por unanimidade de votos. Discussão e votação da Indicação n° 987/2013 – de autoria do 
Vereador Marcos Luis Petri, a qual recebeu parecer favorável das Comissões designadas, sendo 
aprovada pelo plenário por unanimidade de votos. Discussão e votação da Indicação n° 
988/2013 – de autoria do Vereador Marcos Luis Petri, a qual recebeu parecer favorável das 
Comissões designadas, sendo aprovada pelo plenário por unanimidade de votos. Discussão e 
votação da Indicação n° 989/2013 – de autoria do Vereador Marcos Luis Petri, a qual recebeu 
parecer favorável das Comissões designadas, sendo aprovada pelo plenário por unanimidade de 
votos. Discussão e votação da Indicação n° 990/2013 – de autoria do Vereador Marcos Luis 
Petri, a qual recebeu parecer favorável das Comissões designadas, sendo aprovada pelo plenário 
por unanimidade de votos. O Projeto de Lei n° 1.925/2013, teve sua votação adiada para melhor 
estudo e análise por parte das Comissões Designadas. Nada mais a constar, o Presidente 
agradeceu a presença de todos, a Proteção de Deus e declarou encerrada a Sessão. E eu, Gérico 
Lorimar Wottrich determinei que fosse lavrada a presente ata, que após lida e aprovada vai 
assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 
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