
ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA SÉTIMA LEGISLATURA, em 22/07/2013 

ATA N°. 1057/22/2013 

Aos vinte e dois 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 e agradecendo a presença dos Senhores Vereadores, 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° 

1056/21/2013, a qual foi aprovada pelo plenário por unanimidade de votos. Leitura das 

correspondências recebidas e expedidas. Leitura das matérias de expediente: Projeto de Lei n° 

1.929/2013, o qual ratifica termo de doação celebrado entre a União Federal, por intermédio do 

Ministério do desenvolvimento agrário e o Município de Quinze de Novembro, RS, o qual foi 

baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Agricultura, 

Pecuária e Cooperativismo; Projeto de Lei n° 1.930/2013, o qual autoriza a contratação 

temporária de professores e dá outras providências, o qual foi baixado para a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamentos e Comissão de 

Educação, Saúde e Assistência Social; Indicação n° 992/2013 – de autoria do Vereador Marcos 

Luis Petri, a qual foi baixada para a Comissão de Obras e Serviços Públicos; Indicação n° 

993/2013 – de autoria do Vereador Marcos Luis Petri, a qual foi baixada para a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamentos e Comissão de 

Educação, Saúde e Assistência Social; Indicação n° 994/2013 – de autoria do Vereador Marcos 

Luis Petri, a qual foi baixada para a Comissão de Obras e Serviços Públicos; Indicação n° 

995/2013 – de autoria do Vereador Gustavo Peukert Stolte, a qual foi baixada para a Comissão 

de Obras e Serviços Públicos e Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. No 

Pequeno Expediente o Vereador Gérico Lorimar Wottrich manifestou-se pedindo que fosse 

redigido e encaminhado ao Executivo Municipal um oficio solicitando melhorias e patrolamento 

das vias urbanas do Beco do Sol, Sede Aurora e Recanto do Lazer e também realização de 

reparos no Clube Beco do Sol, bem como o recolhimento de lixo que se acumula no local, sendo 

essa uma demanda da comunidade em geral. No Grande Expediente manifestou-se a Vereadora 

Marlei Artmann Hagemann cumprimentando a todos os presentes e fazendo uma homenagem a 

todos os Colonos e Motoristas, ressaltando que no dia 25 de julho é o dia nacional do Colono e 

Motorista. Encerrando informou que esteve representando a Câmara de Vereadores no Encontro 

da Escola Progresso.  Na Comunicação de Lideranças, pela Bancada do PDT, manifestou-se o 

Vereador Sigmar Pause Horbach parabenizando aos colonos e motoristas e também a 

Comunidade de Santa Clara do Ingaí pela bela organização e realização do Festival do Produto 

Suíno. INTERVALO REGIMENTAL. Retomando os trabalhos, o Projeto de Lei n° 1.928/2013, 

o qual dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2014 - 2017 e dá outras providências, 



que seria votado em 1° turno, o qual teve sua votação adiada, por solicitação do Presidente da 

Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, para melhor estudo e analise por parte das 

Comissões designadas. 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. 

 
 
 
  ____________________________                               ______________________ 
       Laudeno Lotário Eickstaedt                                        Gérico Lorimar Wottrich 
                   Presidente                                  Secretário 
 


