
ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA OITAVA LEGISLATURA, em 18/03/2019. 

ATA N°. 1.273/04/2019 

Aos dezoito 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 04/2019, que depois de lido foi aprovado com unanimidade de 

votos. Leitura da Ata n°1.272/03/2019 da Primeira Sessão Ordinária realizada em 

11/03/2019; Aprovada com unanimidade de votos. Leitura das correspondências 

recebidas e expedidas. Leitura das matérias de expediente: Leitura da Indicação nº 

1.287/2019 de autoria dos Vereados da Bancada Progressista, Deinner Jarbiel 

Maurer e Tiago Rafael Budke, ambos da Bancada do PP, onde solicitam que o 

Executivo Municipal através do Departamento competente realize remendos/tapa 

buracos na Rua José Ritter. Leitura da Indicação mº 1.288/2019 de autoria dos 

Vereadores da Bancada Progressista, Deinner Jarbiel Maurer e Tiago Rafael Budke, 

ambos da Bancada do PP, onde solicitam que o Executivo Municipal através do 

Departamento competente proceda à instalação de placas de preferencia para 

estacionamento de veículos de idosos e portadores de deficiência em frente à 

Cooperativa de Crédito Sicredi, posto de atendimento do Banrisul e Unidade Básica 

de Saúde de Quinze de Novembro. Leitura da Indicação mº 1.289/2019 de autoria 

dos Vereadores da Bancada Progressista, Deinner Jarbiel Maurer e Tiago Rafael 

Budke, ambos da Bancada do PP, onde solicitam que o Executivo Municipal através 

do Departamento competente que seja construída uma ¨boca de lobo¨ no 

entroncamento das Ruas Emancipação com a Carlos Gomes (referência- esquina da 

residência de Gilmar Galera), e que seja feito ainda ligação tubular com a ¨boca de 

lobo¨ existente do outro lado da rua para obter maior vazão da água que escoa 

nesta via. PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve manifestação. GRANDE EXPEDIENTE: 

Vereador Alexandre Lamb Budke se manifestou, inicialmente cumprimentando 

todos os presentes, mencionando a respeito da situação da VRS 824 mais 

precisamente na altura da ¨curva do Spiring¨, onde na semana passada já foi 

mencionado no pleno desta Casa, relatado pelo Vereador Deinner Jarbiel Maurer, a 

solicitação por melhorias, e nesse sentido o Vereador Alexandre informa quanto a 

gravidade do local, devido as chuvas intensas três tubos de canalização da água que 

atravessa a via se deslocaram e reforça o pedido de cuidados à quem passa por 

este trajeto, sendo que o Secretário de Obras, Sr. Laudeno Eickstaedt já entrou em 



contato com o DAER (Departamento de Estradas de Rodagem) para que com 

urgência sanassem o problema, e se coloca a disposição quando necessário para 

ajudar com o conserto da via. Ressalta ainda quanto às demais estradas do interior 

do município que constantemente necessita de manutenção e faz apelo aos 

agricultores no sentido de ajudar com a limpeza das sarjetas e roçada dos capins 

que margeiam as estradas, mencionando sobre a possibilidade em procurar o STR 

(Sindica dos Trabalhadores Rurais) de Quinze de Novembro para que também 

reforce esse pedido aos produtores. Comentou ainda sobre a ponte na Localidade 

de Esquina Erno Wahys-Egônio Wahys, que liga os municípios de Quinze de 

Novembro, Ibirubá e Selbach ainda não esta concluída a obra devido às chuvas 

constantes, mas informa que a base para construção das cabeceiras já esta feita e 

os trabalhadores estão aguardando a melhora climática para prosseguir o conserto, 

para que os produtores possam trafegar com sua produção já que a safra da soja se 

aproxima. Relata que hoje no final da tarde, juntamente com o Vereador Marcos 

Luis Petri estiveram reunidos em audiência com o Prefeito Municipal Sr. Gustavo 

Peukert Stolte para buscar explicações em relação a algumas situações e ainda 

pedir providências quanto à canalização de água em um ponto de alagamento no 

Bairro Princesa e prontamente o Prefeito autorizou que fosse realizado este 

trabalho. Pediram ainda sobre possibilidade da administração municipal adquirir 

uma área para habitação ainda neste ano de 2019, mencionando sobre as ações 

que vem sendo realizadas em Quinze de Novembro, dentre elas a implantação de 

iluminação dos Campos de futebol da Localidade de Santa Clara do Ingaí e Sede 

Aurora, a implantação de fibra óptica nas Localidades de Santa Clara do Ingaí e 

Sede Aurora, aquisição de um ônibus e de uma retroescavadeira, construção de 

pavimentação asfáltica e as melhorias realizadas em vários Departamentos 

municipais de forma a atender melhor e com mais conforto a comunidade  e disto 

isto parabeniza a administração pelo emprenho e realização, tendo a visão de 

crescimento e desenvolvimento do município. Vereador Marcos Luis Petri se 

manifestou, inicialmente cumprimentando todos os presentes, registrou a presença 

da Sra. Sirlei Kogler Fassbinder presidente do STR de Quinze de Novembro, que se 

fez presente antes da Sessão Ordinária, e na oportunidade explanou a respeito da 

reforma Previdenciária, o quanto preocupante é essa alteração e quanto afeta os 

trabalhadores rurais e urbanos, e o Vereador Marcos se posiciona contra esta 

proposta de reforma. Menciona a Presença da Sra. Mara Spiering e da Sra. Taís 

Ruppenthal representantes do Clube de Mães Guilhermina Spiering, agradecendo o 

convite para participar da comemoração dos 50 (cinquenta) anos de fundação do 

Clube de Mães e salienta que foi aprovado por este pleno uma homenagem 

durante a programação comemorativa no dia 13(treze) de abril na Localidade de 



Picada Café. Comenta sobre a percepção de felicidade no semblante do colega 

Vereador Alexandre quando a pouco mencionou as realizações do governo 

municipal, assim da mesma forma parabeniza a administração, pela destinação de 

R$ 33.000,00(trinta e três mil reais) para aquisição de mobiliário para as escolas 

públicas municipais, lembrando ainda da doação do Vice-prefeito municipal de 

aparelhos de ar condicionar para todas as salas de aula das escolas municipais, 

comparando o montante da doação a ½(meia) emenda parlamentear no valor de 

R$ 50.00,00(cinquenta mil reais). Ressaltando ainda o bom administrador Sr. 

Gustavo Peukert que além de siglas partidárias trabalha para o desenvolvimento do 

município, exemplo disso menciona a Emenda do Senador da República Sr. Lasier 

Martins destinada para o Departamento de Educação no valor de 

R$240.000,00(duzentos e quarenta mil reais), a ser investida na ampliação de salas 

de aula da Escola Municipal de Ensino Inicial Professora Gerarda Michels Prante, 

que atende as crianças de todo o município. Comenta a relação de proximidade e 

prestigio do colega Vereador Sigmar com o Senador Lasier Martins hoje filiado no 

PODE (Podemos- anteriormente denominado PTN- Partido Trabalhista Nacional). 

Reafirma o pedido feito ao Prefeito Municipal quanto à aquisição de uma área para 

habitação e menciona o comprometimento do Prefeito Gustavo em implantar um 

novo conjunto habitacional ainda neste ano de 2019, grande empreendimento no 

sentido acomodar as pessoas com dificuldades de ter sua casa própria. O vereador 

Marcos afirma compromisso de buscar uma vida digna a todos os munícipes. 

Menciona sua felicidade quanto às ações da administração, dentre elas a reforma 

do centro Social e construção da Casa mortuária da localidade de Santa Clara do 

Ingaí, relembrando sobre a promessa desta obra e agora sim se concretiza. 

Parabenizou o Presidente de Igreja Evangélica Luterana do Brasil Sr. Daltro Werner 

e ao Pastor Ederli Berle e demais lideranças da comunidade que no domingo 

(17/03) realizaram o almoço da comunidade Luterana, e comenta sobre a agradável 

participação. Parabenizou também o Pastor Tarcísio da Igreja Assembleia de Deus 

de Quinze de Novembro pela organização e programação de celebração que 

aconteceu no final de semana passado, devido à comemoração dos 23 (vinte e três) 

anos da congregação no município, onde pode acompanhar boas mensagens. 

Finalizou sua manifestação desejando uma boa safra a todos os agricultores que 

neste ano o cultivo se iniciou com desventuras, mas que espera que seja superado 

com a colheita dos grãos, e salienta que estamos no período de quaresma que se 

refere a penitencia e reflexão antes da celebração da pascoa. Vereador Tiago Rafael 

Budke, saudou a todos os presentes, incialmente parabenizou o Karcará Futebol 

Clube que no ultimo final de semana promoveu o 1º (primeiro) torneio de futebol 

sete junto ao Esporte Clube Quinze de Novembro, onde vários times participaram 



inclusive da cidade de Ibirubá, Fortaleza dos Valos, desta forma comentou que o 

Departamento de Obras da Prefeitura Municipal compôs uma equipe para 

participar e felizmente com a ajuda do colega Alexandre Budke, do Leciere Becker e 

do Prefeito Gustavo conquistaram o titulo de vencedores do troneio, e agradece os 

atletas envolvidos para que o evento acontecesse. Comenta sobre as Indicações 

que compõem a Pauta da Sessão, primeiramente em relação, a melhoria na Rua 

José Ritter, pois nesta via não há calçada publica e devido à irregularidade do 

calçamento quando chove formaram-se poças de água, trazendo transtorno às 

pessoas que residem e as que trafegam, sendo ali um dos caminhos até a creche 

municipal. Outra indicação que será apreciada é um pedido para colocação de 

placas de estacionamento preferencial para idosos e portadores de deficiência 

junto ao posto de atendimento do Banrisul, Unidade Básica de Saúde e Cooperativa 

de Crédito Sicredi, sendo esta uma determinação do Contran Resolução 303/08 e 

Resolução 304/08, orientando que quem quiser ter acesso a Credencial/carteirinha 

que constará o nome do usuário, número de registro e período de validade, devem 

procurar o Departamento de Assistência Social trazendo consigo documentos 

pessoais, comprovante de residência e carteira de habilitação, para confecção de 

credencial para vaga de estacionamento de Idosos, mencionando ainda que, os que 

não tiverem a credencial e usar destas vagas serão autuados e penalizados. Outra 

indicação que tramita na Casa é um pedido para construção de uma sarjeta 

canalizada, popularmente chama de boca de lobo no entroncamento das Ruas 

Carlos Gomes e Rua Emancipação, de forma a interligar com o bueiro já existente, o 

pedido foi feito pela Sra. Vanderleia Brandenburg, sendo que quando há grande 

volume de chuva a boca de lobo que existe na proximidade não tem vazão 

suficiente, fazendo com que a água se acumule ao longo da rua e acaba inundando 

a garagem da casa do Sr. Olívio Guntzel Brandemburg. O Vereador Tiago fez 

menção ao atendimento de uma Indicação que foi proposta na última Sessão, 

parabenizando o Coordenador de Serviços Urbanos Sr. Eduardo Sostemaier e toda 

a equipe, Moacir Camargo, Ismael Oliveira, Gilson de Campos e Leonir Horbach, 

encarregada por fazer a poda de algumas árvores da cidade de forma a facilitar o 

transito dos veículos, maquinas agrícolas, e a passagem de pedestres, e ainda 

foram retirados os galhos que possam alcançar a rede elétrica, esclarecendo que a 

Departamento de Meio Ambiente do Município emitiu a autorização para este 

serviço, uma vez que tem validade para o ano todo, obedecendo ao limite de 30% a 

40% de retirada da galhada da planta. Comentou ainda em relação seu 

pronunciamento na Sessão Ordinária da semana passada, onde mencionou sobre o 

dia da mulher em que afirma a busca pelo seu espaço, e o Vereador Marcos Luis 

Petri afirmou quanto à conquista já firmada na propriedade rural, e nesse sentido o 



Vereador Tiago concorda com a afirmação e usa o exemplo da Sra. Sirlei Fassbinder 

que na sua propriedade tem seu espaço e ainda buscou mais espaço e hoje 

também é Presidente de uma entidade representativa, e menciona ainda a Ex-

Prefeita Nilva Lopes Maldaner que além de Professora, foi Vereadora e após buscou 

maior espaço sendo Prefeita do Munícipio, assim encerrou sua manifestação 

deixando sua opinião ora mencionada, e desejou uma boa semana a todos. 

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS: Líder da Bancada do (PP) Partido Progressista, 

Vereador Deinner Jarbiel Maurer inicialmente cumprimentou a todos os presentes, 

mencionou a importância da participação da Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Quinze de Novembro, Sr. Sirlei Fassbinder em trazer 

informações quanto a aposentadoria rural, e mais uma vez afirma a posição do 

Partido Progressista em buscar a seguridade da aposentadoria rural, comentando 

que no ano de 2017 a Bancada propôs Moção de Repudio quanto a proposta de 

reforma da previdência, e mais uma vez reafirma o compromisso com a 

comunidade. Líder da Bancada do (PDT) Partido Democrático Trabalhista, não 

houve manifestação. Líder da Bancada do (MDB) Movimento Democrático 

Brasileiro Vereador Alexandre Lamb Budke informou sobre a Convenção Estadual 

do MDB que acontece no dia 06 de abril de 2019, no auditório da AIAMU, Rua dos 

Andradas 1234 no Centro Histórico na cidade de Porto Alegre, sede do Partido. 

Parabenizou o Prefeito Municipal Gustavo Stolte e o Vereador Elton Scarsi que 

estiveram em Brasília/DF onde receberam a destinação de recurso para ampliação 

da creche municipal, destinado pelo Senador Lasier Martins, ressaltou ainda a 

aquisição de um ônibus através do Projeto Caminhos da Escola, onde o Deputado 

Alceu Moreira apoiou a conquista e nesse sentido agradece a atenção deste 

Deputado quanto à ajuda para o Município de Quinze de Novembro.MOMENTO DA 

PRESIDENCIA: Presidente Sigmar Pause Horbach comentou a respeito da 

construção da Casa Mortuária da Localidade de Santa Clara, afirmando o quanto 

amplo é o espaço, já podendo visualizar a comodidade da comunidade que usará 

este espaço e desta forma parabenizar a equipe que esta trabalhando nas 

melhorias no local .Mencionou quanto às estradas do município, que no sábado 

passado as máquinas estavam fazendo as melhorias na localidade de Santa Clara, 

mas que no final do dia voltou a chover, após conversou com o Secretário de Obras 

que afirmou que as maquinas voltam a trabalhar nas estradas gerais da localidade. 

Comenta ainda que esteve trabalhando na Localidade de Sete de Setembro e um 

produtor mencionou de forma a elogiar um motorista operador da Prefeitura 

municipal, que de passagem na estrada percebeu que necessitava de uma limpeza 

na sarjeta, e fez o serviço sem que fosse pedido, nesse sentido o Presidente pede a 

todos os funcionários públicos do Departamento de Obras que tenham também 



este bom senso de realizar estes pequenos trabalhos quando por ventura 

estiverem de passagem e puderem observar a necessidade.  Comentou sobre a 

doação por parte do Esporte Clube Santa Clara, de 50 (cinquenta) postes de 

concreto que serão repassados para Associação de moradores do Bairro Princesa. 

Menciona ainda sobre a destinação de recurso do Senador Lasier Martins, que irá 

beneficiar a educação do município, reafirmando a proximidade que tem com o 

Senador, e menciona a gratidão pelo reconhecimento na busca de recursos. 

INTERVALO REGIMENTAL: Discussão e votação da Indicação nº 1.287/2019 de 

autoria dos Vereados da Bancada Progressista, Deinner Jarbiel Maurer e Tiago 

Rafael Budke, onde solicitam que o Executivo Municipal através do Departamento 

competente realize remendos/tapa buracos na Rua José Ritter; Aprovada com 

unanimidade de votos. Discussão e votação da Indicação mº 1.288/2019 de autoria 

dos Vereadores da Bancada Progressista, Deinner Jarbiel Maurer e Tiago Rafael 

Budke, onde solicitam que o Executivo Municipal através do Departamento 

competente proceda à instalação de placas de preferencia para estacionamento de 

veículos de idosos e portadores de deficiência em frente à Cooperativa de Crédito 

Sicredi, posto de atendimento do Banrisul e Unidade Básica de Saúde de Quinze de 

Novembr; Aprovada com unanimidade de votos. Discussão e votação da Indicação 

nº 1.289/2019 de autoria dos Vereados da Bancada Progressista, Deinner Jarbiel 

Maurer e Tiago Rafael Budke, onde solicitam que o Executivo Municipal através do 

Departamento competente que seja construída uma ¨boca de lobo¨ no 

entroncamento das Ruas Emancipação com a Carlos Gomes (referência- esquina da 

residência de Gilmar Galera), e que seja feito ainda ligação tubular com a ¨boca de 

lobo¨ existente do outro lado da rua para obter maior vazão da água que escoa 

nesta via; Aprovada 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 Ordinária do dia 18 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 


