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ATA Nº 001/2019 – Audiência Pública - Realizada em 22/03/2019. 

Aos vinte dois dias do mês de março de dois mil e dezenove, com a primeira 

chamada da convocação às 15 horas e tendo início às 15 horas e 30 minutos com 

a segunda convocação, no Plenário Osvaldo Wentz, estiveram presentes 

representantes do poder executivo, do poder legislativo, e membros da sociedade, 

para realização da audiência pública que teve como objetivo discutir formas de 

solucionar as problemáticas situações das estradas do interior de nosso município. 

Tendo em vista que para o êxito desta audiência pública era fundamental a 

presença dos gestores municipais, foram convidados os seguintes, o Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal Cláudio Afonso Alflen, o Exmo. Sr. Vice-Prefeito Municipal 

Gilmar Francisco Appelt, o Ilmo. Sr. Secretário de Obras Irton Ernani De Walle, 

o Ilmo. Sr. Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Norberto Machado de 

Souza, os Vereadores e representantes das entidades e comunidades. 

Primeiramente o Presidente do Legislativo MARCIO PINTO DA SILVA, deu as 

boas vindas a todos, iniciou os trabalhos da audiência e em seguida passou a 

palavra para os vereadores PAULO LOPES GODOI e ADEMAR JACÓ HAHN 

para que os mesmos comandassem os trabalhos, já que a realização da mesma 

partiu de ideia e iniciativa de ambos. Foi comunicado a todos que os 

representantes do Executivo estavam a disposição para responder 

questionamentos e que todos poderiam usar a palavra com respeito e de forma 

organizada. Em seguida a Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS falou sobre a 

situação gravíssima que se encontra as estradas do interior, falou sobre sua região 

do Faxinal, São José da Glória e Barro Preto, comentou sobre os trabalhos do 

Secretário de Obras, e questionou o mesmo sobre o seu planejamento, de imediato 

o Secretário de Obras Sr. IRTON ERNANI DE WALLE respondeu o 

questionamento da Edil, explicando que existe planejamento mas porém sempre 

surgem as emergências. Em seguida o Vice-Prefeito que estava representando o 

Prefeito Municipal na ocisão, também fez suas colocações sobre os pontos citados 

pela vereadora, também comentou sobre um projeto estadual. Em seguida a Verª. 

ADRIANA fez sua réplica sobre as respostas dos representantes do Executivo 

Municipal, dando uma ideia de solução. O Ver. PAULO LOPES GODOI 

parabenizou o término do turno único e pediu se possui a possibilidade de 

contratação de empresas para auxiliarem nos trabalhos da Secretaria, e em seguida 
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...................................continuação da ATA Nº 001/2019 – De 22/03/2019. 

o Vice-Prefeito falou sobre os gastos que seria em contratar uma empresa, mas 

afirmou gostar desta ideia, além disso também comentou sobre retorno de 

recursos do Poder Legislativo, onde o Ver. PAULO LOPES GODOI comentou 

que não poderia comparar nosso município com municípios vizinhos, já que a 

Câmara de Vereadores estava com a construção da sede em andamento. Em 

seguida o munícipe LUCIANO DREHMER comentou que estes assuntos internos 

devem ser discutidos em sessão ordinária, e comentou sobre o horário de turno 

único, também falou sobre os gastos com pedra brita que não solucionam o 

problema, demonstrou sua revolta quanto ao assunto. Em seguida o Sr. DIRCEU 

HOFFSTAEDTER comentou sobre a produção de sua propriedade e lamenta a 

situação que se encontra as estradas, também manifestou sua indignação sobre a 

administração financiar valores para investir em recapeamento e calçamento das 

ruas da cidade, sendo que nenhum financiamento foi feito para recuperar as 

estradas do interior. Sugeriu treinamento para os servidores. Em seguida o 

munícipe DÉCIO MARMIDT comentou sobre a largura das estradas. Logo após 

a munícipe Sra. ILSE BOHRER falou sobre o problema das estradas estarem nas 

sarjetas. O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Victor Graeff, 

também citou pontos que a população reclama bastante, diz entender que está 

acumulado problemas passados e sabe que está sendo buscada melhorias, em 

nome dos agricultores pediu que não seja mais trabalhado em turno único. Deu a 

ideia de incentivar o licenciamento das pedreiras do município. O munícipe 

MARCOS MALLMANN agradeceu o serviço realizado em Posse Müller, 

também comentou sobre o problema das sarjetas. O munícipe Sr. DIRCEU 

HOFFSTAEDTER comentou sobre as microbacias, o Ver. MARCIO PINTO DA 

SILVA concordou com as palavras do munícipe. Em seguida o Sec. de Obras fez 

algumas colocações sobre os questionamentos, e comentou que o a secretaria 

trabalhava além do horário de turno único. Em seguida o Ver. MARCIO HOWE 

colocou que falou sobre o objetivo da audiência publica que é levantar os pontos 

e procurar uma solução. Falou sobre o programa da Secretaria de Obras do Estado. 

Em seguida o Vice-Prefeito justificou o uso das pedras britas. Sugeriu a formação 

de parcerias com executivo, legislativo, e entidades de classe do município. Logo 

após o Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE fez suas colocações sobre o 
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...................................continuação da ATA Nº 001/2019 – De 22/03/2019. 

assunto e deu ideia sobre a apresentação anual dos trabalhos da secretaria. O Sr. 

DIRCEU HOFFSTAEDTER comentou sobre os serviços dos servidores que 

trabalham com os caminhões de entulho que perdem os mesmos pelo caminho. 

Falou sobre os pontos facultativo. Além disso o Ver. ADEMAR JACÓ HAHN 

comentou sobre o êxito da audiência para abrir uma conversa com a população e 

várias sugestões foram levantadas. Em seguida o Gerente da Cotrijal Sr. José 

Fernando Kaiser sobre a conscientização do agricultor. O Vice-Prefeito encerrou 

suas colocações e disse que também não fica contente com a situação, pediu 

licença por possuir outros compromissos. Em seguida a Verª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS fez considerações sobre as leis de municipais. O Ver. PAULO 

LOPES GODOI comentou sobre ser objetivos para se chegar a uma conclusão da 

audiência pública. O Ver. ADEMAR JACÓ HAHN comentou sobre a sua 

preocupação sobre ser cobrado sobre a situação, e sobre fazer um apanhado dos 

assuntos discutidos na audiência pública para encaminhar ao Executivo 

Municipal.  O Ver. MARCIO HOWE sugeriu a contratação de um técnico, 

engenheiro para planejar e repassar para a secretaria administrar. Comentou sobre 

a dificuldade de realizar o serviço no período de inverno. O Ver. VALDIR JOSÉ 

VIEIRA pediu ao Secretário de Obras que faça cumprir a lei, pois quem está 

respondendo pelas estradas é ele, solicitou que ele faça os serviços sem analisar 

os lados políticos. O Ver. PAULO LOPES GODOI complementou as colocações 

do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA e comentou sobre a decretação do estado de 

emergência, e pediu para o município pensar nessa questão, pois um recurso 

desses daria para contratar uma empresa. Em seguida a Ver ª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS agradeceu a presença dos representantes do Executivo Municipal, e 

lamenta que o vice-prefeito saiu antes do término, e lamenta a ausência do Prefeito 

Municipal, pois em rádios o mesmo afirma que a situação está boa. Comentou 

sobre a situação das estradas do Barro Preto. Questionou ao Secretário de 

Agricultura o que o mesmo está fazendo para auxiliar os trabalhos da Secretária 

de Obras, o Secretário NORBERTO MACHADO DE SOUZA afirmou que todo 

maquinários e funcionários da secretaria está à disposição da outra secretaria. O 

Secretario IRTON ERNANI DE WALLE comentou que todos os secretários 

receberam uma missão de auxiliar a secretaria de obras, e que vai sim fazer 
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...................................continuação da ATA Nº 001/2019 – De 22/03/2019. 

cumprir a lei.  O munícipe LUCIANO DREHMER comentou que é preciso 

humildade do servidores e planejamento para longo prazo. O Ver. ADRIANO R. 

MATTGE comentou que nunca foi convidado para acompanhar algum trabalho 

da secretaria, além disso também falou que várias vezes foi buscado recursos em 

Porto Alegre, acredita que se o Secretário IRTON DE WALLE continuar 

trabalhando da maneira que vem trabalhando em seis meses ele soluciona o 

problema e só faz manutenção. O Secretário de Obras, sugeriu a criação de um 

grupo de WhatsApp com os vereadores e secretários. Considerando que foram 

essas as colocações, nada mais havendo para ser informado, o Presidente 

MARCIO PINTO DA SILVA encerrou a audiência, e lavrada a presente ata a 

qual anexamos a lista de presença. Câmara Municipal de Vereadores aos 22 dias 

do mês de março de 2019././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ 

 

MARCIO PINTO DA SILVA 

Presidente 
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