
ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA SÉTIMA LEGISLATURA, em 05/08/2013 

ATA N°. 1058/23/2013 

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, antecipando a Sessão 
prevista para o dia 26 de agosto de 2013, 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 Vice-Secretário 
Gilmar Luiz Galera 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° 1057/22/2013, a qual foi aprovada pelo plenário por unanimidade de votos. 
Leitura das correspondências recebidas e expedidas. Leitura das matérias de expediente: 
Indicação n° 996/2013 – de autoria da vereadora Marlei A. Hagemann, a qual foi 
baixada para a Comissão Obras e Serviços Públicos e Comissões de Educação, Saúde e 
Assistência Social; Indicação n° 997/2013 – de autoria da vereadora Marlei A. 
Hagemann, a qual foi baixada para a Comissão Obras e Serviços Públicos; Indicação n° 
998/2013 – de autoria da vereadora Marlei A. Hagemann, a qual foi baixada para a 
Comissão Obras e Serviços Públicos.; Indicação n° 999/2013 – de autoria da vereadora 
Marlei A. Hagemann, a qual foi baixada para a Comissão Obras e Serviços Públicos; 
Indicação n° 1.000/2013 – de autoria da vereadora Marlei A. Hagemann, a qual foi 
baixada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final; Indicação n° 
1.001/2013 – de autoria do vereador Gustavo Peukert Stolte, a qual foi baixada para a 
Comissão Obras e Serviços Públicos; Indicação n° 1.002/2013 – de autoria do vereador 
Gustavo Peukert Stolte, a qual foi baixada para a Comissão de Legislação, Jutiça e 
Redação Final e Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social; Indicação n° 
1.003/2013 – de autoria do vereador Gustavo Peukert Stolte, a qual foi baixada para a 
Comissão Obras e Serviços Públicos; Indicação n° 1.004/2013 – de autoria do vereador 
Gustavo Peukert Stolte, a qual foi baixada para a Comissão Obras e Serviços Públicos; 
Indicação n° 1.005/2013 – de autoria do vereador Gustavo Peukert Stolte, a qual foi 
baixada para a Comissão Obras e Serviços Públicos; Indicação n° 1.006/2013 – de 
autoria do vereador Sigmar Pause Horbach, a qual foi baixada para a Comissão Obras e 
Serviços Públicos; Indicação n° 1.007/2013 – de autoria do vereador Sigmar Pause 
Horbach, a qual foi baixada para a Comissão Obras e Serviços Públicos; Projeto de Lei 
n° 1.931/2013, o qual abre crédito suplementar especial e dá outras 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; Projeto de Lei n° 1.932/2013, o qual autoriza o Executivo Municipal 
a celebrar convênio com a Associação de Moradores de Santa Clara do Ingaí e dá outras 
providências, o qual foi baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 
e Comissão de Finanças e Orçamentos. No Pequeno Expediente o Vereador Gilmar 
Luiz Galera manifestou-se sobre sua preucupação com o alto indice financeiro que vem 
sendo gasto com a educação em nosso municipio. Ressaltou que na última pesquisa do 
indice de desenvolvimento humano(IDHM) realizado pelo IBGE, nosso município ficou 
mal classificado ao passo que municipios vizinhos que investem percentual bem menor 
na educação destacaram-se na pesquisa e classificaram-se entre os dez melhores 



colocados do Estado, citando o exemplo de Lagoa Dos Três Cantos. Vereador Gérico 
Lorimar Wottrich manifestou-se compartilhando da mesma preucupação do Vereador 
Gilmar Luiz Galera e lembrando que há algum tempo atrás já havia dito ser contra a 
realização da Expoquinze em periodos que o município encontra-se com poucos 
recursos financeiros, principalmente pelos diversos problemas vem enfrentando com 
educação, saúde, obras e agricultura. No Grande Expediente o Vereador Gilmar Luiz 
Galera manifestou-se informando que no dia 02 de agosto de 2013 esteve representando 
a Câmara de Vereadores e a ASCAMAJA na Federação dos Trabalhadores do Rio 
Grande do Sul no município de Carazinho-RS. Informou também que esteve em Porto 
Alegre, juntamente com os Vereadores e com o  Prefeito de Boa Vista do Incra,  no 
DAER solicitando a colocação de placas contendo informações na VRS-824, conforme 
moção encaminhada a Ascamaja. Encerrando falou sobre Moções de vários municípios 
encaminhadas para Associação e demais audiencias e reuniões que deverá participar 
representando a ASCAMAJA.  Na Comunicação de Lideranças, pela Bancada do 
PMDB, o Vereador Gustavo Stolte manifestou-se convidando os Veradores da bancada,  
para uma reunião a realizar-se no dia 9 de agosto ás 15 horas na Sede Estadual do 
Diretório do PMDB, em Porto Alegre. Pela Bancada do PDT, a Vereadora Angélica 
Horst manifestou-se informando que esteve participando do Encontro Nacional de 
Vereadoras do PDT que ocorreu em Canela-RS, sendo esse um evento todo pago pelo 
PDT Nacional. INTERVALO REGIMENTAL. Retomando os trabalhos, discussão e 
votação do Projeto de Lei n° 1.928/2013 – em 1° turno, o qual recebeu parecer 
favoravel das Comissões Designadas, sendo aprovado pelo Plenário por unanimidade de 
votos. Discussão e Votação do Projeto de Lei n° 1.929/2013, o qual recebeu parecer 
favoravel das Comissões Designadas, sendo aprovado pelo Plenário por unanimidade de 
votos. Discussão e Votação do Projeto de Lei n° 1.930/2013, o qual recebeu parecer 
favoravel das Comissões Designadas, sendo aprovado pelo Plenário por unanimidade de 
votos. Discussão e Votação da Indicação n° 992/2013 – de autoria do Vereador Marcor 
Luis Petri, a qual recebeu parecer favoravel das Comissões Designadas, sendo aprovada 
pelo Plenário por unanimidade de votos. Discussão e Votação da Indicação n° 993/2013 
– de autoria do Vereador Marcor Luis Petri, a qual recebeu parecer favoravel das 
Comissões Designadas, sendo aprovada pelo Plenário por unanimidade de votos. 
Discussão e Votação da Indicação n° 994/2013 – de autoria do Vereador Marcor Luis 
Petri, a qual recebeu parecer favoravel das Comissões Designadas, sendo aprovada pelo 
Plenário por unanimidade de votos. Discussão e Votação da Indicação n° 995/2013 – de 
autoria do Vereador Gustavo Peukert Stolte, a qual recebeu parecer favoravel das 
Comissões Designadas, sendo aprovada pelo Plenário por unanimidade de votos. Nada 
mais a constar, o Presidente agradeçeu 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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