
ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

OITAVA LEGISLATURA, em 18/04/2019. 

ATA N°. 1.276/07/2019 

Aos dezoito dias do mês de abril 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, 

registrando a falta justificada através de atestado médico do Vereador Alexandre 

Lamb Budke,  passando a palavra para a Secretária Angélica Horst, a qual fez a 

leitura do edital de convocação nº 06/2019, que depois de lido foi aprovado com 

unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação da Ata n° 1.275/06/2019 da 

Quarta Sessão Ordinária realizada em 15/04/2019; Aprovada com unanimidade de 

votos. Leitura das correspondências recebidas e expedidas. Não houve matérias de 

expediente. PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve manifestação. GRANDE 

EXPEDIENTE: Vereador Deinner Jarbiel Maurer inicialmente cumprimentou todos os 

presentes e a comunidade que acompanha as Sessões através dos meios de 

comunicação, comentou a respeito da conversa que teve na data de ontem, dia 17 

de abril com o Prefeito Municipal Gustavo Stolte, momento em que  trataram sobre 

diversos assuntos, registrando especialmente quanto a um pedido em relação à 

pavimentação asfáltica no trajeto saída da cidade sentido Esquina Hetzel, advinda 

através de Emenda Parlamentar do Deputado Covati Filho, onde a Vereador 

menciona a preocupação quanto à melhoria do acostamento, sendo que o trafego 

de maquinário agrícola e constante naquele trajeto e necessita deste conserto. 

Menciona ainda quanto ao pedido já feito em outro momento nesta Casa em 

relação à canalização e tubulação para escoamento da vasão de chuvas nas Ruas 

Emancipação, Rua Carlos Gomes e Rua Duque de Caxias, e o Prefeito se 

comprometeu em dar atenção para sanar esta demanda, e outro pedido de 

atenção é quanto à construção de parada de ônibus próximo a EMEI Pequeno 

Polegar na Rua Alberto Schmidt a fim de que os trabalhadores que dependam de 

transporte para cidades vizinhas possam ter abrigo. Outro assunto tratado foi em 

ralação a implantação do Programa Troco Solidário que visa arrecadar valores que 

serão repassados a Associação Hospitalar de Quinze de Novembro, ressaltando que 

já existe Lei Municipal, mas que falta aplicação. Ainda foi comentado a respeito da 

aplicação de Emenda Parlamentar do então Deputado e hoje Senador Luis Carlos 

Heinze no valor de $100.000,00(cem mil reais) para aquisição de uma 

Retroescavadeira, sendo que com os descontos bancários o valor restante é de R$ 

88.000,00(oitenta e oito mil reais), onde o Município se comprometerá com a 

contra partida de R$ 104.000,00(centro e quatro mil reais), informando que já foi 

licitado, nesse sentido o Vereador Deinner manifesta seu contentamento, que em 

parceria com o Executivo Municipal puderam adquirir esta máquina para atender 



aos agricultores e a comunidade. Mencionou quanto sua preocupação a respeito de 

soluções para melhoramento da Perimetral Norte que se encontra em péssimo 

estado salientando que hoje se encontra intransitável e que se houvesse a melhoria 

possibilitaria o trafego de caminhões e carros preservando as vias urbanas. 

Finalizou sua manifestação comentando sobre a Agenda que juntamente com o 

Vereador Tiago Rafael Budke fizeram na cidade de Porto Alegre, onde visitaram o 

Coordenador de Agricultura da FAMURS, Sr. Ismael Horbach, conterrâneo de 

Quinze de Novembro, onde buscaram informações quanto à agricultura e 

felizmente receberam brindes para ser entregues aos Vereadores Mirins na 

próxima Sessão, bem como em visita na UVERGS (União dos Vereadores do Rio 

Grande do Sul) também receberam do Presidente Sr. Silomar Garcia Silveira mais 

alguns brindes e nesse sentido o Vereador Deinner manifesta seu agradecimento. 

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS: Não houve manifestação das Bancadas. 

MOMENTO DA PRESIDENCIA: Presidente Sigmar Pause Horbach informou aos Edis 

da Casa que devido a participação de 4 (quatro) Vereadores na Marcha dos 

Vereadores em Brasília-Distrito Federal,  a próxima Sessão Ordinária será realizada 

no dia vinte e nove de abril de dois mil e dezenove, as dezenove horas no Plenário 

da Câmara Municipal. INTERVALO REGIMENTAL: Discussão e votação do Projeto de 

Lei nº 2.314/2019 o qual insere alterações na Lei Municipal n° 793/02 e suas 

alterações posteriores no tocante a cedência de servidores; Baixado para a 

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

Orçamento, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, Comissão de Obras 

e Serviços Públicos, Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo; Aprovado 

com unanimidade de votos. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 2.315/2019 o 

qual ratifica Contrato de Rateio n° 044/2019 firmado entre o Município de Quinze 

de Novembro e o COMAJA-Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos 

Municípios do Alto Jacuí e Alto da Serra do Botucaraí- RS e dá outras providências.  

Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de 

Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, Comissão 

de Obras e Serviços Públicos, Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo; 

Aprovado com unanimidade de votos. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 

2.316/2019 o qual dispõem sobre a fixação de área de intervenção e interesse 

público e dá outras providências. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Saúde e 

Assistência Social, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão de Agricultura, 

Pecuária e Cooperativismo. Aprovado com Emenda Supressiva por 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 abril 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 -Presidente                                                            Angélica Horst- Secretária 


