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ATA Nº 003/2019 Da Sessão Ordinária - Realizada em 08/03/2019. 

Aos oito dias do mês de março 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 discussão e em 

votação a Ata nº 002/2019, da Sessão anterior,  sendo aprovada por unanimidade 

de votos.  Logo em seguida, foi aberto o espaço para a eleição do cargo de 1º 

Secretário. Primeiramente o Presidente suspendeu a sessão por 2 (dois) minutos 

para que as bancadas pudessem se reunir e indicar seus candidatos. As bancadas 

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

bancada do PDT não apresentou candidato. Retornando com a sessão ordinária, 

foi feita a distribuição das cédulas de votação, para a eleição por voto secreto.  

Feita a distribuição das cédulas, e a votação, realizou-se a contagem dos votos, e 

conclui-se que o candidato Ver. PAULO LOPES GODOI foi rejeitado pela 

maioria dos votos, onde recebeu 4 (quatro) votos favoráveis, e os demais 5 (cinco) 

votos foram brancos. Dessa maneira, não atingiu a votação necessária, e 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 061/2019 – Resposta ao Ofício nº 036/2019; Ofício nº 062/2019 – Resposta ao 

Ofício nº 025/2019; Mensagem nº 004/2019 – Anexar ao PROJETO DE Lei nº 

011/2019; Ofício nº 064/2019 – Encaminhamento de Projeto de Lei; -Projeto de 

Lei nº 017/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o município a 

contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal para obras de 

infraestrutura urbana, e aquisição de equipamentos e material permanente, dá 

outras providências.”; Mensagem nº 005/2019 – Encaminha cópia do contrato 

dos servidores conforme Projeto nº 016/2019; Ofício nº 063/2019 – Respostas ao 

Ofício nº 028/2019. Logo após passou-se para a leitura dos expedientes recebido 

de diversos: -E-mail-RGE; -Ofício 011/2019 – Associação Comercial, Industrial, 

Agropecuária e Prestação de Serviços de Victor Graeff; Ofício nº 002/2019 – 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais De Victor Graeff. Em seguida foi aberto o 

espaço para a Leitura dos Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício nº 

026/2019-Executivo Municipal; Ofício nº 027/2019-Executivo Municipal; Ofício 

nº 028/2019-Executivo Municipal; Ofício nº 029/2019-Conselho de Trânsito; 

Ofício nº 030/2019-Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Victor Graeff; Ofício  

................................................................................continua na fl. seguinte. 

mailto:camaramunvg@gmail.com
mailto:camaramunvg@gmail.com
mailto:camaramunvg@gmail.com
http://www.cmvictorgraeff.com.br/
http://www.cmvictorgraeff.com.br/
http://www.cmvictorgraeff.com.br/


Estado do Rio Grande do Sul 

Câmara Municipal de Vereadores 

Rua Fridholdo Fischer, 567 – Fone/Fax: (54) 3338-1264 – CEP 99.350-000 

e-mail: camaramunvg@gmail.com – assessoriadolegislativovg@gmail.com 

site: www.cmvictorgraeff.com.br 

 

 

.................................continuação da ATA Nº 003/2019 – De 08/03/2019. 

nº 031/2019-Cotrijal; Ofício nº 032/2019-Ilma. Sra. Ivone Hüther; Ofício nº 

033/2019- Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Prestação de 

Serviços de Victor Graeff; Ofício nº 034/2019-Sicredi; Ofício nº 035/2019-Sec. 

Mun. De Saúde e Assistência Social; Ofício nº 036/2019-Executivo Municipal; 

Ofício Circular  nº 002/2019-Senadores; Ofício Circular  nº 003/2019-Deputados. 

Em seguida foram apresentados os requerimentos dos vereadores, sendo estes: -

Requerimento nº 016/2019 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 empedramento dos pontos mais críticos na estrada do 

Primeiro Distrito, trecho entre as propriedades de Valdemar Alfredo Strasser, 

passando pela pelas propriedades de Pedro e Paulo Lasch e Alsenio Marcus, 

seguindo em direção até a RS- 142.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento 

nº 017/2019 de autoria do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA que “Requer a Mesa 

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

correspondência para o Executivo Municipal, no sentido de solicitar revisão na 

tabela de valores pagos aos prestadores de serviços de transporte escolar.”. 

Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 018/2019 de autoria do Ver. 

PAULO LOPES GODOI que “Requer a Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

Plenário e se aprovado for, que a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, 

organize uma Audiência Pública, aberta à população em geral, para debater a 

situação de calamidade pública das estradas do interior de nosso município. Além 

disso requer que seja enviada convocação para prefeito, vice-prefeito, secretários 

da área, vereadores, e líderes comunitários.”. Aprovado por unanimidade; -

Requerimento nº 019/2019 de autoria do Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA que 

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

seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, solicitando que seja 

incluído o nome do Sr. JACOB ALFREDO ARENDT na placa de homenagem a 

Comissão Emancipacionista de nosso município, solicitada através do 

Requerimento Nº 010/2019.”.  Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 

020/2019 de autoria do Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA que “Requer à Mesa 

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

correspondência ao Executivo Municipal, via Secretaria competente, com 

aquiescência do Conselho de Trânsito, solicitando a implantação de um redutor 

de velocidade na Rua Aloisio Enck, próximo da esquina com a Av. Vereador 

Carlos De Negri (em frente ao Bar da Big Loira).”. Aprovado por unanimidade; -

Requerimento nº 021/2019 de autoria dos Vereadores MARCIO HOWE e IRNO  
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.................................continuação da ATA Nº 003/2019 – De 08/03/2019. 

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

aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, 

solicitando o término do turno único.”. Aprovado 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 Obras patrolamento na 

estrada que dá acesso a propriedade do Sr. Mário Wink, estrada esta que passa 

pela estrada geral; -Pedidos de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE: 

-Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria competente, a limpeza do 

bueiro na ponte, na localidade de Posse Cerrito, próxima a antiga propriedade do 

Sr. Chico Groth; -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de 

Administração, no sentido de solicitar que Secretário Sr. MARCOS NADIR 

VIEIRA, agende uma reunião, na data da próxima sessão ordinária, em horário 

antes do início da mesma, na Câmara de Vereadores, e convide o Sr. Jacó Benoit, 

Sr. Edemar De Loreno, Sra. Liane Bergmeier, o Clube de Mães Camponesas 

estendendo o convite a comunidade em geral, para tratar sobre o 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.”. -Pedidos de autoria do Ver. MARCIO 

HOWE: -Solicitou ao Presidente do Legislativo, acesso ao IGAM, usuário e 

senha, para acompanhar as orientações solicitadas pela Mesa Diretora, e para 

realizar perguntas e pesquisas referentes a Câmara Municipal de Vereadores. -

Pedidos de autoria do Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS: -Solicitou ao 

Executivo Municipal, que tome providências na entrada do parque de máquinas, 

na Rua 17 de março, com asfaltamento ou paralelepípedo. Caso isso ainda não 

seja possível, solicita outro tipo de providências que acabe com a poeira daquele 

local, pois a mesma prejudica os moradores daquela rua. Considera-se ainda que 

todos aqueles munícipes cumprem com os seus deveres, principalmente pagando 

o seu IPTU em dia; -Solicitou ao Executivo Municipal, providências no que tange 

alagamentos na Rua 17 de março, em frente as residências das senhoras Iraci 

Maria Mühl e Ane Rodrigues da Silva, pois cada vez que chove acima de 10 mm 

pluviométrico, o alagamento dificulta a chegada de pedestres nessas residências. 

Além disso, solicita-se inclusive a presença do engenheiro da prefeitura naquele 

local, para que se tome decisões que acabem com este transtorno. A edil 

considerou ainda que se tratam de pessoas idosas que ali residem, e que depois do 

alagamento acabam constantemente retirando o barro acumulado com enxadas e 

pá. Logo após abriu-se o espaço do Pequeno Expediente, onde usaram o espaço a  
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.................................continuação da ATA Nº 003/2019 – De 08/03/2019. 

Verª ADRIANA T. M. NEUHAUS, o Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA e o Ver. 

MARCIO HOWE. Em seguida passou-se para leitura, discussão e foram 

aprovados os seguintes Projetos de Lei de autoria do Executivo Municipal: -

Projeto de Lei nº 011/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Altera o 

número de cargos Agente Comunitário de Saúde – ACS, disposto no Art. 12 da 

Lei Municipal nº 626/2003 e dá outras providências”. Aprovado por 

unanimidade; -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.”. Aprovado por unanimidade; -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.”. Aprovado por unanimidade. Além disso, 

também se realizou a leitura, discussão, momento em que a Verª. ADRIANA T. 

M. NEUHAUS solicitou pedido de vistas (aprovado em plenário por 

unanimidade) do 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.”. Não 

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

das explicações pessoais, onde estavam inscritos e fizeram as suas manifestações 

os seguintes vereadores e vereadora: Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS, Ver. 

MARCIO PINTO DA SILVA, Ver. ADRIANO R. MATTGE, Ver. ADEMAR 

JACÓ HAHN, Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA e Ver. PAULO LOPES GODOI. 

Findo a Ordem Dia e dado os avisos finais, foi comunicado a todos que a próxima 

Sessão Ordinária seria marcada através de Resolução de Mesa e comunicada a 

todos. Ao mesmo tempo o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos daquela 

Reunião, que contou com a presença de Ereni Previatti, Jorge Luiz Berwig, Vera 

C. Wentz, Ademir Wentz e Dirceu Hofstaedter. Câmara Municipal de Vereadores 

– Victor Graeff/RS, aos 08 dias do mês de março do ano de 

2019/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 

 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                      AUGUSTO JULIANO LISKA  

               Presidente              2º Secretário 
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