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ACRESCENTA NO TEXTO DA ATA Nº 003/2019 da Sessão Ordinária - 

Realizada em 08/03/2019, a Explicação Pessoal do Ver. ADEMAR JACÓ HAHN 
Fica acrescentado na Ata nº 003/2019, que no espaço reservado as Explicações 

Pessoais o Ver. ADEMAR JACÓ HAHN teceu o seguinte comentário: “Senhor 

Presidente, colegas e demais pessoas do plenário. Ocupo este espaço para relatar 

a visita recebida no sábado pela Sra. ROSEMARI MUNEROLLI a qual portava 

uma flor denominada lírio da paz. O objetivo da visita era para fazer um pedido 

de desculpas pelo ocorrido em uma sessão em que a mesma ocupou a tribuna livre 

e não foi justa nas suas colocações em relação a minha pessoa, assunto referente 

a Sra. CAROLINE MATTGE. Desculpou se perante toda a minha família e após 

reconhecer seu ato falho esclareceu que movida pela emoção e influências tomou 

tal atitude hoje reconhecida como errada. Prontificou se inclusive em vir até a 

câmara para fazê-lo, atitude que não achei necessária. Aceitei as desculpas e 

entendi suas motivações e foi um dia muito feliz porque uma amizade de longa 

data foi reestabelecida e quem somos nós para julgar nosso próximo.”. Victor 

Graeff/RS, aos 22 dias do mês de março do ano de 2019/./././././././././././././././././././ 

MARCIO PINTO DA SILVA                      AUGUSTO JULIANO LISKA  

               Presidente              2º Secretário 

ATA Nº 004/2019 Da Sessão Ordinária - Realizada em 22/03/2019. 

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezenove, ás 19 horas 

(dezenove horas), 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 003/2019, da Sessão anterior, sendo aprovada pela maioria votos (Voto 

Contrário do Ver. MARCIO HOWE) e com o pedido de retificação da ata do Ver. 

ADEMAR JACÓ HAHN.  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 
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.................................continuação da ATA Nº 004/2019 – De 22/03/2019. 

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 076/2019 – Solicita retirada do Projeto de Lei nº 015/2019; Ofício nº 

074/2019 – Respostas ao Ofício nº 038/2019-CMV; Ofício nº 078/2019 –Solicita 

retirada do P. de Lei Nº 013/2019. Logo após passou-se para a leitura dos 

expedientes recebido de diversos: Ofício nº 006/2018 – Secretaria Municipal de 

Saúde e Assistência Social; E-mail – Deputado Estadual Adolfo Brito; Ofício 

Circular nº 004/2019 – 117ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul; E-mail – Sen. 

Selma Arruda; Ofício nº 073/2019 – Sec. Mun. De Administração e Fazenda; E-

mail – RGE; E-mail – Sem. Fernando Collor; Ofício Circular nº 011/2019; E-mail 

– Sen. Paulo Paim; Ofício nº 003/2019 – Sec. Mun. Educação, Cultura, Desporto 

e Turismo. Em seguida foi aberto o espaço para a Leitura dos Expedientes 

expedidos pelos vereadores: Ofício nº 037/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 

038/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 039/2019 – Executivo Municipal; 

Ofício nº 040/2019 – Vice-Prefeito; Ofício nº 041/2019 – Sec. Mun. Obras; Ofício 

nº 042/2019 – Sec. Mun. Agricultura e Desenvolvimento; Ofício nº 043/2019 – 

Sec. Mun. De Administração e Fazenda; Ofício nº 044/2019 – 117ª Zona Eleitoral 

do Rio Grande do Sul; Ofício nº 045/2019 – Ver. MARCIO HOWE; Ofício de 

autoria do Ver. ADEMAR JACÓ HAHN. Em seguida passou-se para o espaço 

dos expedientes apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados os 

seguintes, Requerimentos, Indicações e Projetos de Resolução: -Requerimento nº 

022/2019 de autoria do Ver. PAULO LOPES GODOI que “Requer a Mesa 

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

correspondência ao Executivo Municipal solicitando o Reajuste do Piso Salarial 

dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS, conforme a Lei Federal Nº 13.708 de 

14 de agosto de 2018.” Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 023/2019 

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 para Secretaria de Administração, Secretária de Saúde e 

Assistência Social, e Vigilância Sanitária Municipal, solicitando providências em 

carácter de urgência na pracinha de brinquedo das crianças.”. Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 024/2019 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 para a Secretaria de Obras, 

sugerindo que os operadores de máquinas pesadas do município, realizem cursos  
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.................................continuação da ATA Nº 004/2019 – De 22/03/2019. 

de aperfeiçoamento, sugerindo ainda a Escola Opportunity (Não-Me-Toque/RS) 

onde esse curso será ministrado nos próximos dias.”. Aprovado por unanimidade; 

-Requerimento nº 025/2019 de autoria da Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS que 

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

o Ilmo. Sr. Presidente do Legislativo justifique o porquê não foi realizado uma 

sessão  extraordinária, para discutir, analisar e votar o Projeto de Lei nº 013/2019 

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.”. Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 026/2019 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 para a Secretaria de Saúde e 

Assistência Social, solicitando providências no que se refere ao telefone do posto 

de saúde de São José da Glória.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 

027/2019 de autoria da Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS que “Requer à Mesa 

Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for solicitando que as 

datas e os horários das sessões ordinárias, voltem a ser discutido por todos os 

vereadores, revogando a resolução existente e aprovada por todos.” Aprovado 

pela maioria dos votos (Ver. ADRIANO R. MATTGE se absteve do voto); -

Requerimento nº 028/2019 de autoria do Ver. PAULO LOPES GODOI que 

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

seja enviada correspondência a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e 

Prestação de Serviços de Victor Graeff, solicitando a prestação de contas 

completa do 18º Festival Nacional da Cuca com Linguiça, com um prazo máximo 

até 30/04/2019.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 029/2019 de 

autoria do Ver. PAULO LOPES GODOI que “Requer à Mesa Diretora, depois de 

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

Poder Legislativo e a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Prestação 

de Serviços de Victor Graeff, solicitando a definição de uma reunião de avaliação 

total, completa, do 18º Festival Nacional da Cuca com Linguiça, com um prazo 

máximo até 30/04/2019.”. Aprovado por unanimidade. -Indicação nº 003/2019 de 

autoria da Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS que “Solicita à Mesa Diretora, 

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

Diretora que todas  as viagens  dos vereadores  e funcionários  da Câmara 

Municipal de Vereadores, sejam postadas no grupo de WhatsApp “Câmara de 

Vereadores VG” e no retorno  de cada viagem, na sessão  subsequente, preste se 

contas sobre o assunto da mesma, de forma escrita e em plenário.”. Aprovada por 

unanimidade; -Indicação nº 004/2019 de autoria do Ver. ADEMAR JACÓ HAHN  

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

mailto:camaramunvg@gmail.com
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 004/2019 – De 22/03/2019. 

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

for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal indicando que seja 

elaborado através do Departamento de projetos e engenharia um projeto de rua 

coberta abrangendo os seguintes trechos: a) na Av. Cochinho entre a Rua Augusto 

Liska e a Rua 23 de outubro; b) Rua 23 de outubro, entre a Av. Cochinho e Av. 

25 de julho.”. Aprovada por unanimidade. -Projeto de Resolução nº 001/2019 de 

autoria da Mesa Diretora que “Altera o art. 74 da Resolução nº 010/11, do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores do Município de 

Victor Graeff - RS.”; -Projeto de Resolução nº 002/2019 de autoria da Comissão 

de Constituição e Justiça-CCJ que “Acolhe a petição de recurso nº 001/2019.”; -

Projeto de Resolução nº 003/2019 de autoria do Ver. ADEMAR JACÓ HAHN, 

Ver. MARCIO HOWE e Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS que “Acrescenta o 

§4º ao art. 95 da Resolução nº 010/11, do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Vereadores do Município de Victor Graeff – RS.” Sendo que 

foram esses os expedientes apresentados pelos vereadores, passou-se para o 

espaço reservado aos pedidos verbais: -Pedidos de autoria do Ver. ADRIANO 

RODRIGO MATTGE: -Solicitou a Mesa Diretora, que seja estudada a realizações 

de sessões no interior e também que seja dado continuidade nos trabalhos da 

Câmara Mirim; -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 ainda o envio das fotos do local para o 

Vice-prefeito; -Solicitou o encaminhamento de expediente para a APAE, com o 

objetivo de parabenizar a equipe de colaboradores que contribuíram auxiliando a 

APAE no 18º Festival Nacional da Cuca com Linguiça. -Pedidos de autoria do 

Ver. PAULO LOPES GODOI: -Solicitou que seja enviada correspondência a 

Diretoria da ACIVG, com o intuito de parabeniza-los pela realização e 

organização do 18º Festival Nacional da Cuca com Linguiça; -Registrou sua 

posição favorável quanto a ideia de transmitir as sessões plenárias ao vivo no 

Facebook. -Pedidos de autoria do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA: -Solicitou ao 

Executivo Municipal, via Secretaria de Obras que valorize os investimentos do 

Loteamento Cidade Alta, e invista em um calçamento, ou uma estrada melhor até 

o acesso ao loteamento, como forma de incentivo aos investidores; -Alertou o 

comércio local sobre a legalização dos mesmos. -Pedidos de autoria da Verª. 

ADRIANA T. M. NEUHAUS: -Solicitou o envio de uma correspondência a 

Promotoria de Justiça, com cópias do Requerimento nº 015/2019, cópia da 

correspondência anônima recebida pela Vereadora, e também cópia da Ofício nº 

003/2019, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. – 
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Pedidos de autoria do Ver. MARCIO HOWE: -Solicitou a Mesa Diretora, plano 

de investimento da Câmara Municipal de Vereadores para o ano de 2019. Pedidos 

de autoria do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA: -Solicitou ao Executivo 

Municipal, via Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, 

ampliação da cobertura no local onde as crianças aguardam o início da aula, para 

evitar que as crianças se molhem em dias de chuva. Não havendo nenhum inscrito 

no espaço do pequeno expediente passou-se para a Ordem do dia, na oportunidade 

foi feito a leitura, discussão, momento em que o Ver. MARCIO HOWE solicitou 

pedido de vistas (aprovado em plenário por unanimidade) do Projeto de Resolução 

nº 002/2019 de autoria da Comissão de Constituição e Justiça-CCJ que “Acolhe 

a petição de recurso nº 001/2019.”. Não havendo nenhum inscrito na 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 comentou sobre a reunião 

que participou nas dependências do Executivo Municipal para tratar sobre o 

Projeto de Lei nº 015/2019, ressaltou que não enxergava um final para este 

projeto, principalmente pelo item “c”, fez suas colocações referentes às suas 

dúvidas sobre o projeto e colocou que segunda a reunião foi decidido que o projeto 

seria retirado e vai voltar para a casa em itens separados para cada situação. 

Referente ao Projeto de Lei nº 013/2019, comentou sobre a reunião realizada neste 

dia, e sobre a ideia de aumentar as diárias somente para servidores, não 

aumentando as diárias de prefeito, vice-prefeito e secretários, mas que isso não é 

possível, e a decisão foi então de retirar o projeto de lei. Em seguida o Ver. 

ADEMAR JACÓ HAHN falou sobre a participação da Câmara de Vereadores em 

associações regionais e apelou ao presidente que algum recurso seja destinado 

para este objetivo, dando aos vereadores o direito de participar de discussões 

regionais. Falou sobre seu interesse em participar do Seminário em Brasília, e 

sobre acreditar ser um direito, comentou sobre o acordo de economizar para 

concluir a obra da Sede Própria, e esse objetivo já foi atingido, dessa forma pediu 

ao presidente que estude essa possibilidade de participar de uma associação 

regional e que os vereadores tenham a permissão de se deslocar para buscar 

recursos para que dessa forma seus trabalhos não sejam prejudicados. Logo após 

o Ver. PAULO LOPES GODOI fez suas colocações referente a Audiência Pública 

onde foi discutido a situação da estradas de nosso município, comentou que talvez 

não tenha atingido o objetivo total, mas que é um passo na direção da solução, já 

que a economia do interior precisa, a população precisa, a segurança das crianças 

gritam pela melhoria das estradas. Deixou registrado que a ausência do Prefeito 

CLÁUDIO não ficou bom para a administração municipal, mesmo sabendo do  
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problema de saúde da esposa. Justificou que prefeito deveria ter enfrentado as 

pessoas de frente, e que foi um ato de covardia da parte dele. Em seguida o Ver. 

ADRIANO RODRIGO MATTGE usou o espaço das explicações pessoais onde 

aproveitou para falar sobre a última viagem a Porto Alegre, para verificar a 

situação do poço de Linha Jacuí. Comentou que durante a tarde foram levantadas 

várias possibilidades para resolver este problema, inclusive da Câmara de 

Vereadores disponibilizar este valor.  Também comentou que visitaram o 

Gabinete do Deputado Gaúcho da Geral e Deputado Zanchin. Também comentou 

sobre a participação da Câmara de Vereadores na ASCAMAJA. Quanto a 

audiência pública parabenizou a ideia  dos  vereadores   do   ADEMAR   JACÓ   

HAHN, PAULO LOPES GODOI e a iniciativa da Casa, e comentou a ausência 

do prefeito, e se não houver êxito uma nova audiência deverá ser marcada. 

Solicitou a entrega de um buquê de flor para a Dona Marina Finger que completou 

105 anos.   Logo após o Ver. MARCIO HOWE fez suas colocações onde 

primeiramente explicou que muitas vezes se sente intimidado, em pedir para 

visualizar algum documento na Câmara de Vereadores, mas que nunca fez algum 

pedido com o objetivo de prejudicar o trabalho de algum servidor. Explicou que 

muitas vezes por ser líder de governo é questionado o por que não votou contra 

determinado requerimento, e a resposta que o Edil dá é que essa é a oportunidade 

de responder o que a pessoa está pedindo. Colocou que com o passar dos dias 

facilite esta comunicação, mas nos últimos dias tem se sentido rotulado no geral 

por algumas perguntas. Ressaltou que não foi ele quem procurou a Rádio Ceres 

para dar entrevista. Esclareceu que quando assumiu a legislatura fez um juramento 

e prometeu cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno, e que quem sabe até a 

próxima sessão os ânimos estejam mais calmos na Câmara e terá oportunidade de 

esclarecer melhor o que aconteceu. Para finalizar suas colocações o Edil deixou 

uma reflexão sobre a aposentadoria e sugeriu a elaboração de um expediente 

assinado por todos os vereadores, para ser encaminhado para todos os deputados. 

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 

comentou sobre a audiência pública que em sua opinião foi bem produtiva e em 

seguida respondeu algumas respostas referente a Petição nº 001/2019 apresentada 

pelo Ver. MARCIO HOWE. Em relação a ata, esclareceu que a mesma estava 

disponível na manhã do dia da sessão e que é só o Vereador vim até na Câmara 

de Vereadores para ter acesso, e também ressaltou  que  a  ata  foi  aprovada   por  
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unanimidade e não falou nada sobre isso no momento da discussão da ata. Com 

relação ao acesso do IGAM, o Edil esclareceu que já foi disponibilizado e que iria 

dar esta resposta para o vereador na sessão, da mesma maneira como já respondeu 

outros questionamentos de vereadores. Também disse ao vereador que o IGAM 

está disponível por telefone, e que o carro da câmara também está disponível tanto 

para ir no IGAM, quanto para ir atrás de recurso nos gabinetes em Porto Alegre. 

Ressaltou que levou a situação como incômodo, pois o  Ver. MARCIO HOWE 

poderia ter vindo de primeiro momento conversar ao invés de expor na rádio. 

Também comentou que não sabia que a Resolução da gestão anterior era ilegal, a 

qual o mesmo também ajudou a assinar, e que em momento algum quis prejudicar 

o Ver. MARCIO HOWE nos seus compromissos do mestrado. Pediu à população 

que avalie o trabalho dos vereadores, pois alguns vereadores ao invés de estar 

trabalhando para a população estão se preocupando com intrigas.  Logo após o 

Ver. MARCIO PINTO DA SILVA, retornou ao seu lugar como presidente. Em 

seguida o Ver. VALDIR usou o espaço das Explicações Pessoais, onde 

primeiramente falou sobre a audiência pública e em seguida comentou que não 

gostou da atitude dos dois vereadores irem para a rádio e justificou que isso só foi 

feito para desviar o foco dos problemas que estavam acontecendo na prefeitura 

naqueles dias, ressaltou que ele conhece como o PDT trabalha. O Edil comentou 

que muita gente não sabe o que está acontecendo no município, mas que ele sabe 

e que esta atitude não foi para prejudicar a mesa diretora e sim para desviar o foco 

de outros problemas, e que a política é assim mesmo que funciona. Considerando 

que foram essas as colocações dos vereadores inscritos no espaço das explicações 

pessoais, findo a Ordem Dia e dados os avisos finais, foi comunicado a todos que 

a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 08 de abril de 2019 (segunda-

feira), às 18 horas e 30 minutos (dezoito horas e trinta minutos), nas dependências 

da Câmara Municipal de Vereadores (salvo em casos de convocação 

extraordinária). Ao mesmo tempo o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos 

daquela Reunião, que contou com a presença de Vera Cecília Wentz, Nilvo Royer 

e Vagner Paz Ferreira. Câmara Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 

22 dias do mês de março do ano de 2019./././././././././././././././././././././././././././././././ 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                      AUGUSTO JULIANO LISKA  

               Presidente              2º Secretário 
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