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 ATA Nº 002/2019 Da Sessão Ordinária - Realizada em 25/02/2019. 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, ás 18 horas e 

30 minutos (dezoito horas e trinta minutos), reuniram-se em Sessão Ordinária, na 

Sede do Poder Legislativo, os seguintes Edis: ADEMAR JACÓ HAHN, 

ADRIANA T. MÜHL NEUHAUS, ADRIANO RODRIGO MATTGE, 

AUGUSTO JULIANO LISKA, IRNO LAVALL, MARCIO HOWE, 

MARCIO PINTO DA SILVA, PAULO LOPES GODOI e VALDIR JOSÉ 

VIEIRA. Verificando o número legal de Edis presentes, a Sessão foi aberta pelo 

Presidente Vereador MARCIO PINTO DA SILVA que primeiramente colocou 

em votação a Ata nº 001/2019 sendo aprovada por unanimidade de votos.  Logo 

em seguida, foi aberto o espaço para a eleição dos cargos vagos da mesa diretora 

(Vice-Presidente e 1º Secretário). Primeiramente o Presidente suspendeu a sessão 

por 5 (cinco) minutos para que as bancadas pudessem se reunir e indicar seus 

candidatos para as vagas de vice-presidente e 1º secretário. Para a vaga de vice-

presidente as bancadas do MDB e PP indicaram o Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA 

e a bancada do PDT não apresentou candidato. Para a vaga de 1º secretário, as 

bancadas do MDB e PP, indicaram como candidato o Ver. PAULO LOPES 

GODOI, a bancada do PDT não apresentou candidato. Em seguida, a sessão 

ordinária foi suspensa novamente por 5 (cinco) minutos, para que a assessoria 

pudesse incluir o nome dos candidatos nas cédulas de votação, para dar 

continuidade com a eleição, naquele momento as bancadas poderiam aproveitar o 

espaço de tempo para se reunir e discutir sobre os candidatos apresentados. 

Retornando com a sessão ordinária, foi feita a distribuição das cédulas de votação, 

para a eleição por voto secreto para o preenchimento das vagas de vice-presidente 

e 1º secretário. Para a apuração dos votos com uma melhor transparência, foram 

convidados os Senhores ANTÔNIO SADI RIBAS, PAULO ROBERTO 

SCHNEIDER, que estavam acompanhando a Sessão Plenária. Feita a contagem 

dos votos, foram obtidos os seguintes resultados, o Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA 

foi eleito vice-presidente com a maioria dos votos, recebendo 5 (cinco) votos 

favoráveis, os outros 4 (quatro) votos foram brancos. Para a vaga de 1º Secretário 

o candidato Ver. PAULO LOPES GODOI foi rejeitado pela maioria dos votos, 

recebeu apenas 4 (quatro) votos, e os demais 5 (cinco) votos foram brancos. Dessa 

maneira, foi empossado como Vice-Presidente o Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA e 

como o candidato a 1º Secretário não atingiu a votação necessária, foi designada 

a nova eleição para o preenchimento da vaga. Dando continuidade à Sessão, 

realizou-se a leitura do expediente recebido do Prefeito Municipal: Ofício nº  
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 .................................continuação da ATA Nº 002/2019 – De 25/02/2019. 

035/2019 – Comunica Viagem a Brasília/DF; Mensagem nº 002/2019 – Anexar 

ao Projeto de Lei nº 006/2019; Mensagem nº 003/2019 – Anexar ao Projeto de 

Lei nº 012/2019; Ofício nº 044/2019 – Encaminhamento de Projetos de Lei; - 

Projeto de Lei nº 013/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Alt. 

Percentual na alínea B e alínea C no § 1º do Art. 2º, altera percentual na alínea 

B § 2º do Art. 2º na Lei Municipal nº. 1297 de 10.03.2011.”; Projeto de Lei nº 

014/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar por tempo determinado para atender à necessidade de 

excepcional interesse público 1 (um) Professor Anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e da 

Lei Municipal nº. 530/2002, e dá outras providências.”; Projeto de Lei nº 

015/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Desafeta Bens Públicos de 

Uso Especial, declara de Uso Dominical, autoriza as alienações na forma da 

Lei 8.666/93 e dá outras providências.”; -Ofício nº 057/2019 – Respostas ao 

Ofício nº 012/2019-CMV; Ofício nº 056/2019 – Encaminhamento de Projeto de 

Lei; - Projeto de Lei nº 016/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Altera 

o § 2º do Art. 1º da Lei Municipal nº 1.727/2017, que autoriza contratar 

temporariamente 02 (Dois) Motorista/Operador de Máquinas.”  Ofício nº 

060/2019 – Estudo de Impacto Orçamentário. Logo após passou-se para a leitura 

dos expedientes recebido de diversos: Convite – Defensoria Pública de Não-Me-

Toque; Ofício nº 001/2019 – SINDISERV; E-mail – Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento; Ofício nº 001/2019 – ACIVG; Convite – OAB Não-

Me-Toque; Ofício nº 002/2019 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Desporto e Turismo de Victor Graeff; Requerimento – Sra. Júlia Kuhn; 

Requerimento – Sra. Veridiane C. Becker. Em seguida foi aberto o espaço para a 

Leitura dos Expedientes expedidos pelos vereadores: Convocação nº 001/2019 – 

Sr. IRTON E. DE WALLE; Ofício nº 011/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 

012/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 013/2019 - Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Desporto e Turismo de Victor Graeff; Ofício nº 014/2019 – 

Associação Comercial, Industrial e de Prestação de Serviço de Victor Graeff; 

Ofício nº 015/2019 – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento; 

Ofício nº 016/2019 – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Victor 

Graeff; Ofício nº 017/2019 – Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; 

Ofício nº 018/2019 – Conselho Municipal de Trânsito; Ofício nº 019/2019 – 

Secretaria de Estado de Obras e Habitação; Ofício nº 024/2019 – Executivo  
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Municipal; Ofício nº 025/2019 – Executivo Municipal. Em seguida foram 

apresentados os requerimentos e indicações dos vereadores, sendo estes: -

Requerimento nº 007/2019 de autoria do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA que 

“Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for, que 

seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, 

no sentido de solicitar o patrolamento no trecho entre a propriedade do Sr. Romeu 

Roque Schons, passando pela propriedade do Sr. Ilmo Althaus, seguindo até a 

divisa de nosso município com o município de Tio Hugo/RS.”. Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 008/2019 de autoria da Verª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se 

aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, via 

Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento, no sentido de 

solicitar o patrolamento de todos os acessos as propriedades e especialmente os 

acessos as lavouras, nas  localidades  de Faxinal, Barro Preto e São José da 

Glória.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 009/2019 de autoria da 

Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS que “Requer à Mesa Diretora, depois de 

discutido pelo Plenário e se aprovado for, que seja enviada correspondência ao 

Conselho Municipal de Trânsito, no sentido de convidar os representantes deste 

conselho para o comparecimento no dia 08 de março (sexta-feira), às 17h30min, 

na Câmara de Vereadores.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 

010/2019 de autoria da Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA que “Requer à Mesa 

Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for, que seja colocada 

uma placa homenageando a Comissão Emancipacionista de nosso município, no 

saguão do Centro Administrativo, em tributo aos Munícipes OSWALDO 

WENTZ (in memoriam), ASOLINO JOSÉ FISCHER (in memoriam) e 

NORBERTO BARTH, integrantes desta importante Comissão, á qual com muitas 

dificuldades e combatendo várias posições contrárias, em uma época de poucos 

recursos, lograram êxito em emancipar nosso querido município.” Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 011/2019 de autoria do Ver. ADRIANO 

RODRIGO MATTGE que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

Plenário e se aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo 

Municipal, solicitando informações referentes ao Poço Artesiano da localidade de 

Linha Jacuí, dentro das informações, requer saber: a) como estão as licenças para 

a liberação do mesmo; b) como está as condições do poço; c) se possui bomba; d) 

se está canalizado; e) qual a previsão para realizar o serviço de encanamento até  
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 .................................continuação da ATA Nº 002/2019 – De 25/02/2019. 

as propriedades. Além disso solicita que seja enviado cópia do contrato do 

município com o estado.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 

012/2019 de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE que “Requer à 

Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for, que seja 

enviada correspondência ao Executivo Municipal, com objetivo de solicitar que 

seja estudada a possibilidade de instalar uma piscina de hidromassagem para os 

integrantes da melhor idade e também para a utilização de pessoas que necessitam 

dos exercícios.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 013/2019 de 

autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE que “Requer à Mesa Diretora, 

depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for, que seja enviada 

correspondência ao Executivo Municipal, com objetivo de solicitar cópia do Plano 

de Carreira dos Servidores Públicos Municipais.”. Aprovado por unanimidade; -

Requerimento nº 014/2019 de autoria do Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS, 

Ver. ADRIANO R. MATTGE, Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA que “Requer à Mesa 

Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for, que seja enviada 

correspondência ao Executivo Municipal, com objetivo de solicitar que os setores 

da Prefeitura Municipal, demais Secretarias e repartições municipais voltem a 

atender em turno integral, o mais breve possível.”. Aprovado por unanimidade; -

Requerimento nº 015/2019 de autoria da Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS que 

“Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for, que 

seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, via Secretaria de 

Educação, Cultura Desporto e Turismo, no sentido de solicitar relação das 

diretoras e coordenadoras de todas as escolas municipais, bem como a 

documentação da legalidade de todas que estão efetivas”. Aprovado por 

unanimidade. -Indicação nº 002/2019 de autoria da Verª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS que “Solicita à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se 

aprovado for, que seja enviada a correspondência para o Executivo Municipal, 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Victor Graeff e Cotrijal, com o intuito de 

solicitar engajamento junto as lideranças  políticas  estaduais e nacionais no que 

tange a aposentadoria das pessoas rurais, principalmente na mudança da idade 

para homens e mulheres do campo.”. Aprovada por unanimidade. Em seguida, foi 

aberto o espaço reservado aos pedidos verbais, onde os Edis realizaram os 

seguintes pedidos: -Pedidos de autoria do Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA: -

Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obra, o patrolamento e 

empedramento, dos pontos que passam pelos acessos das propriedades dos  
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senhores Valdemar Strasser, Pedro Lasch, passando pela propriedade do Sr. 

André Wentz, se estendendo até a propriedade de Dirnei Loech, até o acesso a 

RS-223; -Pedidos de autoria do Ver. ADRIANO R. MATTGE: -Solicitou o 

encaminhamento de um expediente a Sra. Ivone P. Hüther, com o intuito de 

parabeniza-la e agradece-la pela doação de dois aparelhos de ar condicionado que 

foram instalados no Centro de Convivência do Idoso Elma Löff. -Solicitou ao 

Executivo Municipal, juntamente com a Associação Comercial, Industrial e de 

Prestação de Serviço, e com a Câmara de Vereadores, que estude uma forma de 

gratificação aos idealizadores do Festival Nacional da Cuca com Linguiça, 

considerando a importância do Festival para o nosso município, sendo estes Mário 

e Marlise de Loreno, Imberto e Vaniza Dahse, Ilmo Mário Savadinstzky (in 

memoriam) e Leoni Savadinstzky (in memoriam), Milton e Solange 

Savadinstzky. -Solicitou ao Presidente do Legislativo que estude a possibilidade 

de presentear a comunidade Victorense com uma palestra motivacional com 

Thiago Link, que traz consigo um exemplo de superação diante das dificuldades, 

o palestrante tem apenas 11 anos de idade e é portador de uma síndrome rara 

chamada de Tetra Amelia. -Solicitou o encaminhamento de um expediente a 

Cooperativa Sicredi, com intuito de agradecer o convite para participação da 

assembleia, que ocorreu no dia 18 de fevereiro de 2019 com uma ação social, com 

o recolhimento de alimentos não perecíveis e materiais de limpeza para destinar 

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE. O Edil parabeniza a 

atitude da cooperativa. -Comentou sobre o interesse da Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais-APAE em realizar um pedágio solidário na semana do 

Festival Nacional da Cuca com Linguiça (ideia sugerida pela Verª. Adriana), 

porém precisam de voluntário. Dessa forma o Edil, solicitou o apoio dos 

vereadores nesta causa, e também pediu a colaboração dos colegas durante o 

festival na comercialização de canecas de chopp, em apoio a esta entidade. -

Solicitou ao Poder Legislativo que seja dada continuidade com a Câmara de 

Vereadores Mirins o mais breve possível. -Repassou a solicitação do munícipe 

Dirceu Kerber, que gostaria de realizar uma reunião com prefeito municipal, 

Secretário de Administração e vereadores, para esclarecer algumas dúvidas 

referentes ao Código Tributário. O Edil solicita que a Câmara de Vereadores faça 

o agendamento da mesma; -Pedidos de autoria do Ver. PAULO LOPES GODOI: 

-Solicitou ao Executivo Municipal, informações referentes ao projeto de 

asfaltamento, se foi realizada alguma alteração, pois o Edil não recorda de a  
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Avenida Independência estar contemplada no projeto elaborado durante sua 

gestão. Se foi realizada alguma alteração solicita de que maneira foi feita, e porque 

foi feita esta alteração. O Edil deixa claro que o projeto que está sendo executado 

hoje, não é o mesmo projeto que foi deixado pela administração da Gestão 

2009/2012; -Pedidos de autoria do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA: -Apoiou o 

pedido do Ver. ADRIANO R. MATTGE, referente a parabenização a Sra. Ivone 

P. Hüther. -Solicitou aos colegas vereadores que aprovaram o projeto que 

autorizou as operações de crédito para as obras de pavimentação de vias públicas 

com paralelepípedos e recapeamento asfáltico, que fiscalizem se está sendo 

executado conforme descrito no projeto, pois no jornal está descrito que serão 

feitas melhorias no Loteamentos Pôr do Sol e Loteamento Alflen III, e no projeto 

estava descrito calçamento; -Pedidos de autoria da Verª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS: -Solicitou a Secretaria da Saúde e Assistência Social, informações 

referentes a entrega dos exames, questionou se a entrega continua sendo feita 

somente no turno da manhã no posto de coleta, pois os munícipes que residem em 

regiões mais longes da cidade possuem dificuldade em conciliar os horários de 

retirada com os horários das consultas. A vereadora sugeriu que seja estudada a 

possibilidade de ser entregue também no turno da tarde, ou então, se a entrega não 

poderia ser feita no Posto de Saúde, como antigamente; -Pedidos de autoria do 

Ver. MARCIO PINTO DA SILVA:  -Solicitou ao Executivo Municipal, via 

Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento, a limpeza do bueiro na propriedade 

da Sra. Marcia Bugs. -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, 

o empedramento da subida que da acesso a propriedade do Sr. André Pinto da 

Silva, na popular Vila Bananeira. Considerando que foram esses os pedidos 

verbais dos vereadores, abriu-se o espaço do pequeno expediente, onde o único 

inscrito foi o Ver. MARCIO HOWE que aproveitou o momento para falar que o 

projeto do asfaltamento é um projeto novo da atual administração, aprovado em 

dezembro de 2017, com cronograma e valores, portanto não é um projeto da 

administração 2009/2012, como mencionado pelo Ver. PAULO LOPES GODOI. 

Comentou que o projeto foi discutido e lido, e ressaltou ao Ver. VALDIR J. 

VIEIRA, que além de ler os projetos, vão começar a gravar os mesmos, pois não 

adianta chegar no plenário e levantar uma discussão dizendo que os vereadores 

precisam lembrar do que estão fazendo. Ainda enfatizou que quem decide o 

cronograma e quais as ruas serão asfaltadas ou não, é o prefeito municipal. 

Corrigiu as colocações do Ver. PAULO LOPES GODOI, dizendo que o projeto  
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que foi definido as ruas e que foi aprovado na Câmara de Vereadores, foi um novo 

projeto e não o projeto do ano de 2011.  Além disso, também comentou sobre a 

discussão do Projeto de Lei nº 003/2019, referente ao reajuste dos servidores 

públicos, pois uma discussão foi levantada em respeito das alíquotas diferentes 

entre os projetos do executivo e legislativo. Comentou sobre o fato de a COFE 

não ter se reunido até o momento da sessão anterior. Além disso também 

comentou sobre o Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA solicitar uma reunião com os 

servidores públicos. Falou que não está julgando a posição de ninguém, mas que 

não é disso que o município precisa. Comentou sobre a discussão levantada que o 

índice do executivo não estava correto, porém o índice que não estava correto era 

o do poder legislativo, o qual está sendo corrigido por uma emenda, pediu para 

que a pessoa que levantou este assunto, peça desculpas. Comentou que tem muita 

coisa que acontece por trás do plenário, e que o vereador que trabalha não é 

somente o que usa a tribuna. Finalizou dizendo que o presidente pode confirmar 

que foi solicitado que o Projeto de Lei nº 003/2019 fosse votado na sessão 

anterior, porém após uma discussão interna da Câmara de Vereadores de que o 

índice da prefeitura estivesse errado, a discussão veio se estendendo até o dia de 

hoje, momento em que as comissões se reuniram, então concluiu dizendo que 

mesmo que o Projeto nº 003/2019 tivesse sido protocolado no dia 01/01/2019 este 

projeto não teria sido votado, sem mais, foram essas as colocações do Edil. Em 

seguida conforme disposto no Art. 185 do Regimento Interno, abriu-se o espaço 

para que o Secretário de Obras Sr. IRTON ERNANI DE WALLE pudesse prestar 

informações sobre o assunto previamente designado e constatado na Convocação 

nº 001/2019, a qual foi requerida através do Requerimento nº 003/2019, de autoria 

do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE, apresentado na Sessão Ordinária do 

dia 11 de fevereiro de 2019. Para manter registrado, o Secretário AUGUSTO 

JULIANO LISKA fez a leitura da Convocação nº 001/2019. Logo após a leitura, 

o Secretário prestou informações sobre as estradas rurais de nosso município. 

Quanto a pergunta referente a veracidade do fato de que alguns serviços não são 

realizados e atendidos pelo Executivo Municipal, por serem reivindicados e 

comentados em grupos de WhatsApp e redes sociais, o Secretário respondeu que 

não tem conhecimento de não ter atendido algum serviço por este motivo, até 

porque já atendeu vários pedidos de vereadores e munícipes realizados através de 

WhatsApp, os pedidos que chegam até ele, ele sempre busca atender. Em relação 

a programação de realização de serviços para melhorias gerais nas estradas de  
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nossos municípios, ele respondeu que ele busca ter uma programação, porém é 

difícil, por sempre possuírem as emergências que devem de ser atendidas em 

primeiro lugar. Quanto à possibilidade de apresentar semanalmente um 

cronograma de trabalhos, ele ressaltou que busca se organizar em sua agenda, 

porém as demandas são relativas conforme as necessidades que estão tendo e ele 

pode se organizar para estar na semana em algum lugar, chegar a semana e não 

conseguir ir. Quanto a quilometragem que consegue ser recuperada em uma 

semana com condições climáticas boas, e a quilometragem de saibro que 

consegue ser colocado em um dia, o Secretário respondeu que depende da estrada, 

da distância da pedreira, da largura da estrada, da espessura de pedra que tem 

necessidade de ser colocado, então tudo depende do local, não podendo definir e 

prometer que é possível recuperar uma certa quilometragem em um dia. Quanto a 

pergunta referente a cedência de máquinas do tipo roçadeira de barranco, o 

Secretário não pode responder devido ela estar locada na Secretaria de Agricultara 

e Desenvolvimento, ou seja, essa máquina não está sob sua responsabilidade. 

Quanto aos critérios para se tornar um operador de máquina do tipo 

motoniveladora e retroescavadeira, o Secretários respondeu que o servidor é 

colocado trabalhar na máquina em que ele se adapta melhor. Ressaltou aos 

vereadores que ele está fazendo o máximo para atender todos os pedidos. Em 

seguida o presidente abriu o espaço para que os vereadores pudessem questionar 

o secretário referente as perguntas relativas ao assunto da convocação. Em 

seguida passou-se para leitura, discussão e foram aprovados os seguintes Projetos 

de Lei: -Projeto de Lei nº 003/2019 de autoria do Executivo Municipal que 

“Concede Revisão Geral Anual aos Servidores Públicos Municipais, para 

Prefeito Municipal, Vice-prefeito aos Secretários Municipais e Vereadores, e 

aumento real para os Servidores Públicos do Poder Executivo.”. Aprovado por 

unanimidade; -Projeto de Lei nº 004/2019 de autoria do Executivo Municipal que 

“Autoriza o município a celebrar Termo de Fomento com o CTG Galdino 

Marques e dá outras providências.”. Aprovado por unanimidade; -Projeto de Lei 

nº 005/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o município a 

celebrar Termo de Fomento com a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE e dá outras providências.”. Aprovado por unanimidade; -

Projeto de Lei nº 006/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o 

município a celebrar Termo de Fomento com a Associação Esportiva Rio 

Grande-AERG e dá outras providências.”. Aprovado por unanimidade; -Projeto  
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de Lei nº 007/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a contratar temporariamente, para atender necessidade 

de excepcional interesse público,01 (um) Agente Comunitário de Saúde-ACS, 

nos termos do artigo 37, XI, da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 

530/2002.”. Aprovado por unanimidade; -Projeto de Lei nº 008/2019 de autoria 

do Executivo Municipal que “Altera §1º e §3 do art. 3º da Lei Municipal 

Nº1.106/2009, que institui Programa de Vale-Alimentação aos Servidores 

Públicos Municipais de Victor Graeff e dá outras providências .”. Aprovado por 

unanimidade; -Projeto de Lei nº 009/2019 de autoria do Executivo Municipal que 

“Autoriza o município a celebrar Termo de Fomento com a Associação 

Victorense de Estudantes Universitários-AVEU e dá outras providências.”. 

Aprovado por unanimidade; -Projeto de Lei nº 010/2019 de autoria do Executivo 

Municipal que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por tempo 

determinado, para atender necessidade de excepcional interesse público, 01 

(um) Professor de Artes, nos termos da Lei Municipal nº 530/2002, e dá outras 

providências.”. Aprovado por unanimidade; -Projeto de Lei nº 012/2019 de 

autoria do Executivo Municipal que “Altera art. 1º da Lei Municipal nº 

1.124/2009, Cria a Micro Área – 09 Urbana e altera o Mapeamento Descritivo 

e Geográfico para 02 (duas) Micro áreas 07 e 08 – Urbana de Atuação das ACS 

– Agentes Comunitárias de Saúde, do Programa Estratégia de Saúde da 

Família – ESF no município de Victor Graeff e dá outras providências.”. 

Aprovado por unanimidade; -Projeto de Lei nº 001/2019 de autoria da Mesa 

Diretora que “Concede Revisão Geral Anual e aumento real para os Servidores 

Públicos do Poder Legislativo.”. Aprovado por unanimidade com Emenda 

Modificativa (Aprovada por unanimidade); -Projeto de Lei nº 002/2019 de autoria 

da Mesa Diretora que “Altera §1° do art. 3º da Lei Municipal nº 1.240/10, que 

Institui Programa de Vales-Alimentação aos Servidores do Poder Legislativo de 

Victor Graeff, e dá outras providências.”. Aprovado por unanimidade. Não 

havendo nenhum inscrito no espaço da Tribuna Livre, passou-se para o espaço 

das explicações pessoais onde a Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS foi a primeira 

a usar o espaço, onde agradeceu a presença de todos, e da presença do Sr. 

ANTONIO SADI RIBAS, da Rádio Ceres. Além disso também comentou sobre 

a intenção dos grupos de WhatsApp, justificou sua abstenção do voto e falou que 

não é nada contra o Presidente MARCIO PINTO DA SILVA, e nenhum colega, 

mas sim uma decisão partidária e interna onde a bancada decidiu não indicar  
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nenhum candidato e votar em branco. Em seguida o Ver. MARCIO HOWE 

utilizou o espaço onde explicou que a Sessão possui um rito que deve ser seguido, 

e que nas explicações pessoais só pode falar sobre atitudes próprias. Logo após 

comentou sobre a atitude da bancada do PDT, em não votar em nenhum candidato 

apresentado, por uma questão ética e moral. Ressaltou que o presidente da 

bancada do PDT, vai ser o Ver. ADEMAR J. HAHN assim que ocorrer uma nova 

eleição. Comentou que não concordam com os votos apresentados e em respeito 

ao partido eles se abstiveram do voto, disse que não sabe como essa situação vai 

se resolver, e que vai ter várias discussões sobre isso ainda, e que entendem que 

quem deve resolver essas questões de renúncia da Mesa Diretora não é a bancada 

do PDT. Desejou ao presidente boa sorte e dias melhores pois sabe que as coisas 

não vêm sendo fácil. Finalizou dizendo que no mais deseja que seja resolvido logo 

que a comunidade tenha beneficio com a Mesa Diretora completa.  Em seguida o 

Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA explicou que sugeriu a reunião com o SINDISERV 

para discutir sobre o vale-alimentação, e que hoje que está sofrendo é o 

funcionário público, falou que o Presidente primeiramente devia de ter pensado 

em vim na reunião para discutir sobre o aumento de salário por faixa. Para o Edil 

essa atitude foi vergonhosa. Logo após o Ver. ADEMAR JACÓ HAHN utilizou 

o espaço e primeiramente cumprimentou a todos e falou sobre a eleição da Mesa 

Diretora. Também comentou que vai sugerir uma alteração no Regimento Interno, 

que de ao vereador o direito da réplica quando seu nome for citado. Também 

comentou sobre o pedido do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE, referente a 

faixas de segurança, o Edil comentou que já fez este pedido em sessões anteriores. 

Finalizou dizendo que o seu trabalho de vereador não vai mudar absolutamente 

nada, em função do que tenha acontecido na Câmara de Vereadores. Em seguida 

o Ver. ADRIANO R. MATTGE utilizou o espaço para justificar que o projeto do 

reajuste dos servidores deveria ter entrado em janeiro e assim o presidente poderia 

ter marcado uma sessão extraordinária. Agradeceu a presença do Secretário de 

Obras, e os representantes da Rádio Ceres. Informou que a COFE determinou que 

irá se reunir no dia das sessões às 17horas, e solicitou ao presidente que 

disponibilize a assessoria jurídica para participar das reuniões desta comissão. Em 

seguida, usou o espaço o Ver. PAULO LOPES GODOI corrigiu o Ver. MARCIO 

HOWE, dizendo que sua administração foi nos anos de 2009 a 2012 e não 2011. 

Comentou que o projeto estava pronto, e se não foi utilizado pela atual 

administração, foi gastado dinheiro em vão com um novo projeto. Além disso  
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falou sobre o Festival Nacional da Cuca com Linguiça que nesta época se torna 

culpado por tudo que acontece no município, comentou sobre seu voto favorável 

ao Projeto de Lei referente ao repasse de até R$130.000,00 (cento e trinta mil 

reais) para o evento, e falou sobre os valores confirmados dos patrocinadores. 

Comentou que o valor destinado ao festival representa aproximadamente menos 

de 0,2% (zero virgula dois porcento) do orçamento anual da Secretaria de Obras, 

ou seja, não representa nada. Ressaltou que vai fazer colocações em grupos de 

WhatsApp explicando essas considerações, pois possuem muitas gente mal-

intencionada colocando coisas na cabeça das pessoas do interior. Continuando 

com os Trabalhos, o Presidente desta Casa solicitou que o Vice-Presidente, Ver. 

VALDIR JOSÉ VIEIRA assumisse o comando da Mesa, para que o Vereador 

pudesse ocupar o Espaço Regimental destinado às Explicações Pessoais.  Dessa   

maneira, o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA primeiramente agradeceu a 

presença dos representantes das Rádios Ceres e Alto Jacuí, e as demais pessoas 

que se fizeram presente. Ressaltou que será dada continuidade com a Câmara de 

Vereadores Mirins e pediu o comprometimento dos vereadores neste projeto, 

contando com o apoio de todos os vereadores para a eleição dos vereadores. 

Finalizou convidando a todos para participarem sempre das sessões plenárias. Em 

seguida o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA retornou ao seu lugar como 

presidente. Considerando que foram essas as colocações dos vereadores inscritos 

no espaço das explicações pessoais, findo a Ordem Dia e dado os avisos finais, 

foi comunicado a todos que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 08 

de março de 2019 (sexta-feira), às 18h30min, na Sede do Poder Legislativo. Ao 

mesmo tempo o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos daquela Reunião, 

que contou com a presença de Jorge Luiz Berwig, Vera C. Wentz, Lisandra Dahm, 

Elizandro Klein, Vera L. Kuhn, Ademir Wentz, Irton E. de Walle, Norberto 

Machado, Andreia da Luz, Tania Cavalheiro, Paulo de Souza, Roseli Bergmeis, 

Eliane Bach, , Jaime Bergmeier, Izabel Marquetti, Nestor Jung, Nilvo Royer, 

Ernice Mattes, Antônio Sadi Ribas, Otávio Kern, Paulo Schneider e Ernani 

Drehmer. Câmara Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 25 dias do 

mês de fevereiro do ano de 2019. /././././././././././././.././././././././././././././././././././././. 
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