
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA OITAVA LEGISLATURA, em 11/03/2019. 

ATA N°. 1.272/03/2019 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às dezenove horas, 

junto a Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Quinze de 

Novembro, invocando a Proteção de Deus e agradecendo a presença dos 

Senhores Vereadores, o Presidente Sigmar Pause Horbach, declarou aberta a 

Sessão Ordinária, passando a palavra para a Secretária Angélica Horst, a qual fez 

a leitura do edital de convocação nº 03/2019, que depois de lido o Vereador 

Deinner Jarbiel Maurer pediu alteração e após foi aprovado com unanimidade 

de votos. Eleição para o cargo de segundo Secretário da Mesa Diretora 2019, 

sendo o Vereador Reni Braatz eleito com unanimidade de votos, que 

posteriormente tomou posse do referido cargo junto a Mesa Diretora. Leitura 

da Ata n°1.271/02/2019 da Segunda Sessão Extraordinária realizada em 

04/02/2019; Aprovada com unanimidade de votos. Leitura das 

correspondências recebidas e expedidas. Escolha dos Lideres de Bancada, sendo 

eles: Alexandre Lamb Budke- MDB, Deinner Jarbiel Maurer- PP e Reni Braatz- 

PDT. Leitura das matérias de expediente: Projeto de Lei nº 2.311/2019, EM 

REGIME DE URGÊNCIA, o qual abre crédito suplementar e dá outras 

providências, objetivando adequação de recursos do Departamento de Obras, 

Viação e Urbanismo. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras e Serviços 

Públicos. Leitura da Indicação nº 1.285/2019 de autoria dos Vereados da 

Bancada Progressista, Deinner Jarbiel Maurer e Tiago Rafael Budke, onde 

solicitam para que o Executivo Municipal realize podas de árvores no perímetro 

urbano do município. Leitura da Indicação mº 1.286/2019 de autoria dos 

Vereadores da Bancada Progressista, Deinner Jarbiel Maurer e Tiago Rafael 

Budke, onde solicitam ao Executivo Municipal que seja providenciado e 

instalado um abrigo/parada de ônibus na Rua Alberto Schmidt, mais 



especificamente entre o Moinho e a E.M.E.I Pequeno Polegar. Leitura do 

Requerimento nº 002/2019, o qual os Vereadores Marcos Luis Petri da Bancada 

do MDB e Vereador Reni Braatz da Bancada do PDT, requerem homenagem ao 

Clube de Mães Guilhermina Spiering da Localidade de Picada Café, pela 

passagem dos 50 anos de fundação. PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve 

manifestação. GRANDE EXPEDIENTE: Vereador Tiago Rafael Budke se 

manifestou, inicialmente cumprimentou a todos os presentes, desejou um bom 

retorno aos trabalhos Legislativos, mencionando sobre o crescimento do 

município, especialmente quanto à pavimentação asfáltica sentido a Localidade 

de Sede Aurora, sendo 773,808 (setecentos e setenta e três e oitocentos oito) 

metros já pavimentos, neste sentido agradece o Deputado Progressista Covatti 

Filho, que destinou verba parlamentar, entendendo a necessidade desta 

ampliação asfáltica, momento em que os Vereadores Progressistas desta Casa 

Legislativa buscaram recurso em prol do município de Quinze de Novembro. 

Ressaltou quanto às atividades esportivas realizadas no município 

especialmente quanto ao Campeonato de Bolão e Campeonato de Futebol que 

se encerrou e sagrou-se campeão o Esporte Clube Floresta nas categorias 

Aspirante e na categoria Principal, mantendo se invictos, desta forma solicitou 

ao Presidente que fosse confeccionado um Ofício de reconhecimento por estas 

vitórias  por parte da Câmara Municipal. Da mesma forma menciona o final do 

primeiro campeonato de Poker realizado em Quinze de Novembro junto ao 

Cachorrão do Luiz, sendo o administrador do estabelecimento o Sr. Jeferson 

Blasi, conhecido carinhosamente como Nego o qual foi contatado pelo 

Coordenador de Esportes Sr. Evaldir Dresch Klein popularmente conhecido 

como Alemão, momento em que prontamente foi decidido pela realização deste 

campeonato, onde o Sr. Carlos Braatz foi o campeão levando o troféu de 

participação e premiação em valor. Menciona ainda sobre a realização da 3ª 

(terceira) etapa de Canoagem/ Standap que se realiza no dia 24 de março de 

2019. Parabeniza todas as mulheres pela passagem do dia Internacional da 

Mulher comemorado no dia 08 de março, reconhecendo a importância e 



conquista do espaço. Finalizou sua manifestação agradecendo a Administração 

municipal pelo atendimento de uma Indicação que foi feita no ano de 2017, 

onde o foi solicitado redutor de velocidade tipo ¨quebra-molas¨  na Rua Rui 

Barbosa e neste ano foi realizado, trazendo maior segurança aos moradores 

daquele local, encerrou desejando uma boa semana a todos. O Vereador 

Deinner Jarbiel Maurer usou o espaço para cumprimentar a todos os presentes, 

em nome da Vereadora Angélica Horst cumprimenta a todas as mulheres da 

comunidade pela passagem no dia 08 de março, dia Internacional da Mulher, 

reconhecendo a força, garra, delicadeza e sabedoria que torna o dia de todos 

mais bonito. Mencionou quanto à divergência entre opiniões politicas nesta 

Casa Legislativa, mas que sempre prevalece o respeito entre os colegas 

Vereadores. Relata quanto à agenda junto a capital do estado, mencionando 

quanto à produtividade desta viagem, quanto a visita feita ao Deputado Covatti 

Fillho, que hoje ocupa o cargo de Secretário Estadual de Agricultura, pasta 

importante no Governo de Eduardo Leite. Momento em que pediram recursos 

para investimento na pavimentação asfáltica sentido Sede Aurora e felizmente 

foi atendido, melhorando o transporte escolar e escoamento da safra agrícola 

de varias localidades que entornam o perímetro asfaltado, portanto a visita feita 

ao Deputado foi no sentido de agradecer ao atendimento do pedido ora feito, e 

ainda foram feitas mais algumas reinvindicações junto às parcerias que atendam 

ao melhor desenvolvimento do município, além de solicitar mais um veiculo 

para o município, junto a Secretária de agricultura do estado, já que o governo 

do estado está trocando sua frota. Mencionando ainda em relação à 

pavimentação asfáltica realizada o Vereador Deinner conversou com o Prefeito 

Gustavo Stolte e com o Secretário de Obras Laudeno Eickstaedt para que sejam 

realizadas melhorias do acostamento que se encontra com desnível e deseja que 

seja adequado ao transito do maquinário agrícola que trafega constantemente. 

Os Vereadores Deinner Maurer e Tiago Budke durante a agenda feita em Porto 

Alegre tiveram a oportunidade de entregar para a Deputada Silvana Covatti e 

para o Deputado Pedro Westphalen a Moção de Repúdio ao Ministério de 



Agricultura quanto ao preço do leite, aprovada por este plenário em dezembro 

do ano passado, salientando o pedido pela atenção quanto à importação de 

leite em pó conforme acordo do MERCOSUL. Foi entregues junto aos gabinetes 

visitados uma cesta com produtos coloniais como forma de demonstrar e 

valorizar a produção das agroindústrias do município. Relata sobre a agenda 

junto ao DAER (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) onde foram 

muito bem recebidos pelo Superintendente de Infraestrutura Rodoviária Sr. 

Luciano Faustino, onde foi tratado sobre a continuidade das melhorias da VRS 

824, bem como a realização de obra que vise em melhorias junto a 

popularmente conhecida como ¨a curva do Spiering¨, sendo um pedido sempre 

cobrado pela comunidade por se um local que apresenta riscos aos transeuntes 

e seria necessário a colocação de barras de contenção ou defensas. Da mesma 

forma mencionou sobre a alta velocidade em que os veículos ingressam no 

período urbano, pedindo assim que sejam implantados redutores de velocidade 

e que sejam realizadas podas das árvores no trajeto entre Quinze de Novembro 

e Ibirubá. Menciona ainda sobre as duas indicações que estão na pauta do dia, 

em que solicitam ao Executivo Municipal realize pode de árvores no perímetro 

urbano para facilitar o trafego do maquinário agrícola, e outra que solicita a 

construção de parada de ônibus na Rua Alberto Schmidt ou proximidades, que 

venha a atender aos munícipes que aguardam o transporte até o seu local de 

trabalho. Outra situação que o Vereador aborda é em relação à construção de 

parada de ônibus no Bairro Colina para atender aproximadamente 10 (dez) 

crianças que usam o transporte escolar, onde este abrigo está sendo construído 

pela família Webber, pelo Claudio, Daniel e o Marcos, em parceria com a 

Prefeitura Municipal. Finaliza sua manifestação comentando sobre o Esporte 

Municipal, parabenizando o Esporte Clube Floresta pela atuação e a vitória no 

campeonato e as demais equipes que participaram, e as torcidas e dirigentes 

que fazem acontecer o Campeonato Municipal. O Vereador Marcos Luis Petri se 

pronunciou inicialmente cumprimentando todos os presentes e comunidade 

que acompanha as Sessões pela internet, mencionando que esteve reunido com 



o Coordenador de Finanças do município Sr. Adenilson Filimberti, juntamente 

com o Secretário de Obras municipal Sr. Laudeno Eickstedt para trazer 

informações a respeito de ações que vem sendo realizadas pela Administração, 

sendo assim manifestou a alegria em fazer parte destas conquistas 

proporcionando o desenvolvimento e crescimento do município, juntamente 

com pessoas dispostas a trabalhar, dito isso ressaltou a busca de recursos pelos 

Vereadores, usando a força politica, o envolvimento junto às comunidades, 

usando esse exemplo menciona a Visita do Deputado Federal Sr. Alceu Moreira 

ao nosso município, momento em que o Deputado reafirma o compromisso que 

tem com Quinze de Novembro, lembrando sobre os recursos parlamentares no 

valor de R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais) que foram destinados para o 

Departamento de Saúde, para que fossem investidos de forma que fosse 

necessário, mais um recurso que foi destinado através do Programa Caminhos 

da Escola no valor de R$189.900,00 (cento e oitenta e nove mil e novecentos 

reais) para aquisição de um ônibus escolar, também teve apoio do Deputado 

Alceu Moreira, além disso, o município tem uma proposta cadastrada no valor 

de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para aquisição de um veiculo 

tipo van para transporte de pacientes até os grandes centros de atendimento de 

saúde. Ainda comentando sobre a postura do Deputado Alceu, ressaltou a 

defesa as propriedades rurais, principalmente as que mantêm a agricultura 

familiar. Menciona ainda sobre uma das principais ações da Administração 

Municipal, através da Consulta Popular, é a implantação de fibra óptica nas 

localidades rurais de Santa Clara do Ingaí e Sede Aurora, proporcionando 

qualidade de vida e acesso a informação aos moradores destas comunidades 

prevenindo assim o êxodo rural. Em visita a muitas propriedades rurais do 

município, pode observar o prejuízo dos produtores de leite quanto aos baixos 

preços pago por litro de leite in natura, observando a dificuldade em melhorar 

esta situação, afirma à sua preocupação em buscar meios para sanar os 

prejuízos que as propriedades enfrentam. Comenta ainda sobre a feliz 

participação na última reunião da Ascamaja, realizada na cidade de Lagoa dos 



Três Cantos, na oportunidade em que acontecia a 18ª(décima oitava) edição da 

Lagoa Fest, momento em que pode defender a Moção de repúdio proposta a 

este Plenário e demais autoridades, a qual repudia o Ministério da Agricultura 

quanto ao acordo do MERCOSUL, e defendeu juntamente com os demais 

Vereadores das Câmaras da Região, que vivenciam a mesma realidade, onde se 

propõem o preço mínimo do litro de leite, possibilitando a organização e 

comprometimento da renda mensal dos produtores. Salienta a respeito da 

eleição da diretoria da AMAJA (Associação dos Municípios do Alto Jacuí) 

realizada também durante a programação da Lagoa Fest, onde o Prefeito 

Municipal de Quinze de Novembro Sr. Gustavo Peukert Stolte foi eleito 

Presidente da Diretoria da AMAJA, ressaltando a importância das Associações 

para desenvolvimento dos municípios da região e fortalecimento na busca para 

as grandes ações. O Vereador comentou ainda quanto o empenho do 

coordenador de Esportes Sr. Evaldir Dress Klein, dos atletas, esportistas e 

presidentes das entidades e ainda todos os envolvidos na realização dos 

Campeonatos de Bolão, de Poker e de futebol de Campo, onde tiveram suas 

finais e nesse sentido parabenizar os campeões. Menciona sobre suas andanças 

no interior do município teve oportunidade de conversar com inúmeras famílias 

e pode observar que as mulheres tem seu espaço na propriedade, cuidando dos 

negócios e no trabalho diário junto ao seio familiar, mencionando quanto ao seu 

trabalho com as Associações culturais de canto coral, afirma que só é possível 

pela participação das mulheres e nesse sentido parabeniza todas as mulheres 

pela passagem do dia Internacional reconhecido no dia 08 (oito) de março. 

Finaliza sua manifestação reafirmando o compromisso como Vereador e amigo 

junto à comunidade permanece vivido. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS: Líder 

da Bancada do (PP) Partido Progressista, Vereador Deinner Jarbiel Maurer 

inicialmente agradece ao Vereador Tiago Rafael Budke pela confiança, 

mencionando que a Bancada é pequena, mas que trabalha unida e deseja a 

todos os colegas um bom inicio de trabalho no Legislativo. Líder da Bancada do 

(PDT) Partido Democrático Trabalhista, Vereador Reni Braatz agradeceu a 



Vereadora Angélica que possibilitou a ele mais um ano a liderança de Bancada, 

bem como agradece aos demais colegas Vereadores pela confiança quanto aos 

votos que o elegeram segundo secretário da Mesa Diretora. Líder da Bancada do 

(MDB) Movimento Democrático Brasileiro Vereador Alexandre Lamb Budke 

inicialmente agradeceu aso colegas de Bancada pela indicação de seu nome para 

ser o apresentante o Partido, parabenizou ainda a Mesa Diretora pela condução 

da Primeira Sessão Ordinária do ano, e deseja que os lideres das demais 

Bancadas tenham êxito no compromisso e coloca o MDB a disposição quanto à 

discussão dos futuros projetos. MOMENTO DA PRESIDENCIA: Presidente Sigmar 

Pause Horbach parabenizou todas as mulheres pela passagem do dia 

internacional comemorado no dia 08 de março, ressaltando a satisfação de ter 

uma Liderança feminina junto a Câmara de Vereadores, e menciona a 

organização e força das mulheres na participação do encontro Regional de 

Mulheres na cidade de Santa Barbara promovido pelos Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais da regional do Alto Jacuí e da mesma forma parabeniza os 

homens que puderam participar do encontro. Menciona ainda a respeito do 

preço do leite, enquanto produtor leiteiro sempre foi uma questão preocupante 

e apoia os debates e apelos feito junto aos órgãos competentes quanto o preço 

mínimo a se pago por litro de leite e atribui a falta de estabilidade aos governos 

Federais anteriores que firmaram o acordo com o MERCOSUL, pela importação 

de leite em pó dos países vizinhos. Parabenizou e agradecendo os Vereadores 

que usaram o grande expediente e as bancadas que se posicionam em defesa do 

desenvolvimento do município, cada qual buscando recursos que visam no 

crescimento de toda a comunidade e uma boa oportunidade é a participação 

representativa do município na Marcha dos Vereadores que acontece no mês de 

abril de 2019 em Brasília/DF e orienta que cada participante leve seus pedidos 

aos governantes.  Finalizou informando que a Assessora Jurídica Dra. Carolina 

Franke Hagemann Spengler não está presente na Sessão de hoje por motivos de 

doença. INTERVALO REGIMENTAL: Discussão e votação do Projeto de Lei nº 

2.311/2019, EM REGIME DE URGÊNCIA, o qual abre crédito suplementar e dá 



outras providências, objetivando adequação de recursos do Departamento de 

Obras, Viação e Urbanismo; Aprovado com unanimidade de votos. Discussão e 

votação da Indicação nº 1.285/2019 de autoria dos Vereados da Bancada 

Progressista, Deinner Jarbiel Maurer e Tiago Rafael Budke, onde solicitam para 

que o Executivo Municipal realize podas de árvores no perímetro urbano do 

município; Aprovada com unanimidade de votos. Discussão e votação da 

Indicação mº 1.286/2019 de autoria dos Vereadores da Bancada Progressista, 

Deinner Jarbiel Maurer e Tiago Rafael Budke, onde solicitam ao Executivo 

Municipal que seja providenciado e instalado um abrigo/parada de ônibus na 

Rua Alberto Schmidt, mais especificamente entre o Moinho e a E.M.E.I Pequeno 

Polegar; Aprovada com unanimidade de votos. Discussão e votação do 

Requerimento nº 002/2019, o qual os Vereadores Marcos Luis Petri da Bancada 

do MDB e Vereador Reni Braatz da Bancada do PDT, requerem homenagem ao 

Clube de Mães Guilhermina Spiering da Localidade de Picada Café, pela 

passagem dos 50 anos de fundação; Aprovado com unanimidade de votos. Nada 

mais a constar o Presidente agradeceu a presença de todos, com a Proteção de 

Deus e declarou encerrada a Sessão Extraordinária do dia 11 de março de 2019. 

E eu, Angélica Horst, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após lida 

e aprovada vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.     

 ___________________________          __________________________                                    

           Sigmar Pause Horbach                                           Angélica Horst 

                    Presidente                                                           Secretária 


