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ATA Nº 005/2019 Da Sessão Ordinária - Realizada em 08/04/2019. 

Aos oito dias do mês de abril 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 004/2019, da Sessão anterior, e a Retificação da Ata nº 

003/2019, sendo ambas aprovadas por unanimidade. 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. Reiniciando os trabalhos e não sendo apresentado 

nenhum candidato pelas bancadas, 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 083/2019 – Comunica 

Viagem a Brasília; Mensagem nº 006/2019 – Anexar ao Projeto de Lei nº 

017/2019; Ofício nº 088/2019 – Encaminhamentos de Projetos de Lei; -Projeto de 

Lei nº 018/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Altera o artigo 2º, da 

Lei Municipal nº 1.082/2009, que trata do piso salarial profissional dos agentes 

comunitários de saúde, conforme determina a Lei Federal nº 13.708/2018.”; -

Projeto de Lei nº 019/2019 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 

020/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Altera as Leis Municipais nº 

980/2007 e 626/2003, para incluir atribuições ao cargo de Agente 

Administrativo Auxiliar.”; Ofício nº 089/2019 – Encaminhamento de Projeto de 

Lei; -Projeto de Lei nº021/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a destinar o valor de R$10.000,00 (dez mil) reais 

ao CTG Galdino Marques, para o auxílio na realização do Rodeio Crioulo, nos 

termos do artigo 26, da Lei Complementar nº. 101/2000.”; Ofício nº 090/2019 – 

Solicita retirada P. de Lei nº 017/2019. Logo após passou-se para a leitura dos 

expedientes recebido de diversos: Ofício nº 045/2019 – Deputado Estadual Dirceu 

Franciscon; Memorando nº 001/2019 – Controladoria Interna do Município de 

Victor Graeff; Ofício nº 002/2019 – Vigilância Sanitária Municipal; Ofício nº 

008/2019 – Sec. Mun. De Saúde e Assistência Social; E-mail – Cursos Inlegis; 

Convite – Deputado Estadual Vilmar Lourenço. Em seguida foi aberto o espaço  
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para a Leitura dos Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício nº 046/2019 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 047/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 

052/2019 – Secretaria de Administração; Ofício nº 053/2019 – Sec. Mun. De 

Saúde e Assistência Social; Ofício nº 054/2019 – Vigilância Sanitária Municipal; 

Ofício nº 055/2019 – Secretaria Municipal de Obras; Ofício nº 056/2019 – 

Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Prestação de Serviços de Victor 

Graeff; Ofício nº 057/2019 – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; 

Ofício nº 058/2019 – Ilmo. Sr. Vice-Prefeito Municipal; Ofício nº 059/2019 – 

Ministério Público; Ofício nº 060/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 

061/2019 – Ilma. Sra. Verª. Adriana T. M. Neuhaus; Ofício nº 062/2019 –  Ilmo. 

Sr. Ver. Marcio Howe; Ofício nº 063/2019 –  Ilmo. Sr. Ver. Adriano Rodrigo 

Mattge; Ofício nº 064/2019 –  Ilmo. Sr. Ver. Ademar Jacó Hahn. Em seguida 

passou-se para o espaço dos expedientes apresentados pelos vereadores, onde 

foram apresentados os seguintes, Requerimentos e Moção: -Requerimento nº 

030/2019 de autoria da Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS que “Requer à Mesa 

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

uma correspondência para a Secretaria de Saúde e Assistência Social, solicitando 

um auxiliar para a dentista do posto de saúde de Victor Graeff.”. Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 031/2019 de autoria da Verª. ADRIANA T. M. 

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

aprovado for, que seja enviado uma correspondência ao Ministério Público, 

solicitando providências ao Requerimento nº 023/2019 (aprovado por 

unanimidade), explicando as colocações referentes a este assunto, considerando o 

descaso com as crianças.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 

032/2019 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 Executivo Municipal, solicitando que a administração entre 

em contato com a agência dos correios, solicitando que seja feita a entrega das 

correspondências aos moradores do Loteamento Barth.”. Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 033/2019 de autoria do Ver. ADEMAR JACÓ 

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

aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, 

sugerindo uma alteração do  inciso V do Art. 4º da Lei Municipal Nº 1624 de 26 

de maio de 2015 que “Altera a Lei Nº 1456/2013, que dispõe sobre as taxas de 

serviços ambientais, institui seus valores, dispões sobre sanções pelas infrações 

ambientais no município de Victor Graeff e dá outra providências.”. Sugere-se a 

alteração do prazo de 02 anos para 04 (quatro) anos, para a renovação das licenças  
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ambientais de que trata o inciso acima referido.”. Aprovado por unanimidade. -

Requerimento nº 034/2019 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 Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, 

solicitando a imediata recuperação do trecho de estrada que leva até a propriedade 

Maria Albernaz da Silva em Posse Müller.”. Aprovado por unanimidade; -

Requerimento nº 035/2019 de autoria da Comissão de Orçamentos, Finanças, 

Economia e Infraestrutura-COFE, composta pelos vereadores: ADRIANO 

RODRIGO MATTGE, ADRIANA T. M. NEUHAUS, IRNO LAVALL e 

VALDIR JOSÉ VIEIRA que “Requerem à Mesa Diretora, depois de discutido 

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

Municipal, solicitando a modificação das intervenções, do Projeto de Lei nº 

017/2019, com a sugestão: a) construção de calçamento com paralelepípedo entre 

a Rua Oscar Hermes e Rua Felipe Leopoldo Escher; b) construção de calçamento 

com paralelepípedo nas saídas do município para Posse Cerrito até o Loteamento 

Cidade Alta; c) aquisição de um caminhão 6x4; d)aquisição de uma escavadeira 

hidráulica de 14 toneladas; e) redes de água em Linha Jacuí no poço artesiano que 

já está perfurado; f) rede de água na Igreja Assembleia de Deus, do Faxinal. Além 

disso, mantem-se o recapeamento asfáltico do item 1 do Projeto de Lei 

mencionado.”. Aprovado por unanimidade; -Moção nº 001/2019 de autoria do 

Ver. ADEMAR JACÓ HAHN - MOÇÃO DE APOIO para a Escola Estadual de 

Educação Básica Dr. José Maria de Castro, no sentido de manifestar apoio a esta 

escola em relação a manutenção das atividades e do quadro pessoal atual. 

Aprovada por unanimidade. 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 ao Executivo 

Municipal, via Secretaria de Administração, informações a respeito do convênio 

referente ao recurso que foi solicitado para ser destinado ao interior do Barro 

Preto, no valor de R$134.000,00, conforme o Vice-Prefeito informou em 

entrevista na rádio. Dessa forma solicita saber em qual Secretaria este pedido foi 

protocolado para que os vereadores possam em alguma oportunidade também 

solicitar e cobrar agilidade na liberação do recurso; -Solicita ao Executivo 

Municipal, via secretaria competente, dados de quantos metros quadrados de 

paralelepípedo já foram colocados nas propriedades de leite de nosso município, 

conforme projeto; -Solicitou o encaminhamento de expediente ao Executivo 

Municipal, ao Tenente da Brigada Militar responsável pelo nosso município, e ao 

Conselho Tutelar, solicitando que se não é  possível  manter   efetivos   em   nosso  
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município, que seja realizado um número maior de rondas, durante o dia e 

principalmente nas sextas-feiras e sábados à noite, momento em que uma grande 

quantidade de adolescentes menores de idade frequentam a praça municipal; -

Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Administração, informações 

de como vem procedendo a castração de animais de pequeno porte, com parceria 

da Universidade de Passo Fundo, projeto este que teve iniciativa do ex-vereador 

Ivanir Born, na época em que foi aprovado na Câmara de Vereadores; -Solicitou 

o encaminhamento de uma moção de pesar aos familiares de Milene Lavínia De 

Oliveira, e Loreno Muhl; -Solicitou que seja encaminhado ofício de 

parabenização e agradecimento para a Secretaria de Obras e Saneamento do 

município de Tio Hugo, pelos trabalhos realizados nas estradas de divisa dos 

municípios, que se estenderam nas estradas de nosso município; -Solicitou ao 

Executivo Municipal que seja colocado uma placa indicando que é proibido a 

colocação de lixo no local, na saída do município, para Posse Cerrito, próximo ao 

término das casas populares. E que seja cobrado multa de quem está jogando os 

lixos em locais proibidos, caso tenham denúncias. Pedidos de autoria do Ver. 

PAULO LOPES GODOI: -Solicitou que a Secretaria de Obras, via Executivo 

Municipal, faça solicitação ao DAER para que destinem ao nosso município os 

resíduos asfálticos que estão sendo retirado na ERS-223 para serem colocados em 

nossas estradas do interior e auxiliar na recuperação das mesmas. Solicitou que o 

município tome providências nesse sentido e não deixe passar esta oportunidade. 

Pedidos de autoria da Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS: -Solicitou o 

encaminhamento de expediente a agência do correio de nosso município, 

solicitando informações, por qual motivo a agência dos correios do município 

estava fechada no dia 08 de abril de 2019, no turno da manhã, não atendendo a 

população; -Solicitou a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento, relação dos 

atendimentos realizados em Barro Preto, Faxinal e arredores neste ano de 2019, 

constando o nome do munícipe e as horas trabalhadas. Solicita esta listagem até 

na próxima sessão, pois percebe-se a importância desta secretaria na região citada, 

e muitas reclamações de munícipes vem sendo feitas, já que muitas vezes a 

secretaria permanece fechada, porém o secretário se desloca com frequência para 

a região, dessa forma requer saber aonde vem sendo realizado os serviços. 

Ressaltou que se a listagem não for protocolada na Câmara até a data da próxima 

sessão (22/04/19) será elaborado requerimento referente ao assunto e 

encaminhado ao Ministério Público. Pedidos de autoria do Ver. ADEMAR JACÓ 

HAHN: -Parabenizou o Executivo Municipal pela revitalização do prédio do 

Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, inaugurado na manhã do dia  
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03 de abril de 2019. Pedidos de autoria do Ver. MARCIO HOWE: -Solicitou que 

o Executivo Municipal, encaminhe ao Departamento Autônomo de Estradas de 

Rodagem-DAER, solicitação de alargamento dos dois acessos ao distrito 

industrial de Victor Graeff, necessitando que seja no mínimo dobrado ou até 

mesmo triplicado o tamanho, pois os caminhões carretas não tem acesso ao local; 

-Solicitou ao Executivo Municipal, construção de um acesso a estrada 

perpendicular ao Distrito Industrial que dá acesso aos fundos do mesmo, bem na 

frente da rodovia, necessitando que seja construído um acesso largo, e que solicite 

a COPREL a retirado do poste que se encontra no meio da rua construída; -

Solicitou que o Executivo Municipal, solicite ao Departamento Autônomo de 

Estradas de Rodagem-DAER, roçada geral no lado direito da ERS-142 entre os 

quilômetros 38 e 39, pois os caminhões não estão tendo visibilidade para acessar 

as ERS-142, devido a vegetação; -Solicitou ao Executivo Municipal recuperação 

da iluminação pública do Distrito Industrial, pois dos 11(onze) postes que possui 

naquele local, apenas 02 (dois) possuem energia elétrica. Dando continuidade 

com os trabalhos, foi aberto o espaço do Pequeno Expediente, momento em que 

o Ver. MARCIO HOWE falou sobre o projeto de financiamento de infraestrutura, 

comentando que acredita que os investimentos ao longo prazo para aquisição 

máquinas devem ser feito. Comentou que acredita que o município irá conseguir 

cerca de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) para investimentos. Além disso 

levantou a sugestão de um estudo de pavimentação rural, paralelepípedo ou 

asfalto, e comentou sobre o município investir na aquisição de uma usina de 

asfalto, apresentando valores, justificando sua posição e explicando que com o 

passar dos anos os recursos mensais poderiam ser investidos em matéria prima, e 

com o tempo iria construir essa infraestrutura permanente, diminuído o custo com 

a manutenção. Considerou que o custo de uma usina completa para um município 

do tamanho do nosso, não deve custar mais de R$1.200.000,00 (Um milhão e 

duzentos mil reais). Comentou que a empresa vendedora, apresenta os custos de 

quantos quilômetros devem de ser feitos para se pagar o investimento, e se isso 

não for possível, sugere que seja feito consórcios juntamente com os municípios 

da região, e que essa talvez seria a única forma de se fazer infraestrutura 

permanente no interior. Além disso, comentou sobre a reclamação das pessoas 

quanto ao horário do término das programações do Festival Nacional da Cuca 

com Linguiça, e sugere a regularização de um horário limite que deverá ser 

respeitado, esclareceu que todos tem conhecimento que o evento é benéfico, 

porém algumas pessoas vêm se sentindo prejudicadas. Considerando que foram 

essas as colocações do Edil, dando continuidade com a sessão ordinária foi aberta  
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a ordem do dia, momento em que realizou-se a leitura, discussão e foi aprovado 

pela Maioria dos votos o Projeto de Resolução nº 002/2019 de autoria da 

Comissão de Constituição e Justiça-CCJ que “Acolhe a petição de recurso nº 

001/2019.”. Aprovado pela maioria dos votos (Votos Contrários: Ver. 

AUGUSTO JULIANO LISKA, Ver. PAULO LOPES GODOI, Ver. VALDIR 

JOSÉ VIEIRA). O Ver. ADRIANO R. MATTGE, se absteve do voto. Não 

havendo nenhum inscrito no espaço da tribuna livre, passou-se para o espaço das 

explicações pessoais, Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS foi a primeira a usar o 

espaço das explicações pessoais, onde aproveitou para falar sobre o seu 

Requerimento nº 023/2019 apresentado na sessão anterior, referente a situação da 

praça de brinquedos das crianças. A Edil comentou que após encaminhado os seus 

pedidos a Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Assistência Social 

e Vigilância Sanitária, recebeu apenas resposta do Fiscal Sanitário, afirmando que 

não atribui a Vigilância Sanitária. Comentou com os colegas que analisou as 

atribuições do cargo e que é função sim do Fiscal Sanitário cuidar da saúde da 

população, então pediu o que ela deve fazer, e diz entender que o que cabe a ela é 

encaminhar ao Promotor de Justiça para analisar a situação. Comentou sobre a 

dor de pedir algo tão simples para administração, como uma tela e não conseguir, 

questionou qual o respeito do governo com as crianças, e pediu aos colegas que 

pensem sobre esse assunto. Ressaltou que os vereadores não são nada para o 

Executivo Municipal. Finalizou suas colocações pedindo aos colegas que pensem 

nas suas colocações quando chegarem em casa, pois ela como vereadora não 

consegue nada, e decidiu que o que ela acha importante ela vai levar ao Promotor 

de Justiça, e caso queiram expulsar ela do partido, podem ficar à vontade, mas 

essa será a maneira dela de trabalhar, demonstrou seu respeito com todos os 

colegas vereadores.  Em seguida o Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE 

comentou sobre os relatos da comunidade em relação ao barulho e a bagunça nas 

sextas-feiras a noite, e que clamam aos vereadores providências. Contou sobre a 

situação que o prefeito teve que passar referente a esta questão, e que foi insultado 

após pedir para que baixassem o volume. Após essas colocações justificou o seu 

pedido para Brigada Militar e Conselho Tutelar em relação as rondas durante as 

sextas-feiras e sábados à noite. Comentou que Victor Graeff tem efetivo, porém 

não ficam aqui, e se não obtiver resposta em relação ao pedido, ele terá que cobrar 

em Porto Alegre que o efetivo permaneça em nossa cidade. Também comentou 

que possui muito pré-adolescentes entrando nos pátios das casas durante a 

madrugada. Finalizou registrando que a comissão especial da qual ele faz parte, 

irá se reunir no dia 18 de abril de 2019. Por último, usou o espaço das Explicações  
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Pessoais o Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA que informou que no dia seguinte 

estaria indo a Porto Alegre, para tratar sobre a questão do trevo de acesso ao 

município, e sobre emendas parlamentares. Em seguida concordou com as 

colocações do Ver. ADRIANO R. MATTGE, afirmando que nas sextas-feiras a 

situação é horrível. Comentou sobre os absurdos, e que quando avistam a brigada 

militar chegando no município, diminuem o volume do som. Lamenta a situação 

e concorda que alguma medida deve ser tomada, comparou nosso município com 

o município de Ernestina/RS em relação ao número de efetivos. Finalizou 

justificou que não está criticando os policiais militares. 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 22 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 Mirtes Schmidt, Vera Cecília Wentz, Jorge L. 

Berwig, Ademir Wentz, Jaqueline Kraemer, Marcos Malmann, Nestor Jung e 

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

08 dias do mês de abril do ano de 2019././././././././././././././././././././././././././././././././ 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                      AUGUSTO JULIANO LISKA  

               Presidente              2º Secretário 
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