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ATA Nº 006/2019 Da Sessão Ordinária - Realizada em 22/04/2019. 

Aos vinte e dois 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 005/2019, da Sessão anterior, sendo 

aprovada 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. 

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 103/2019 – Respostas ao Ofício nº 069/2019-CMV; Ofício nº 104/2019 

– Encaminhamento de Projetos de Lei; Projeto de Lei nº 022/2019 que “Altera o 

Anexo IV, da Lei Municipal nº 1.082/2009 e Anexo da Lei Municipal nº 

626/2003, para alterar o grau de escolaridade do cargo de Agente Comunitário 

de Saúde, conforme determina nas Leis Federais nº 11.350/2006 e 

13.595/2018.”; Projeto de Lei nº 023/2019 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 providencias.”; Ofício nº 106/2019 – Indicação de Vereador como Líder 

de Governo; Ofício nº 107/2019 – Indicação de Vereador como Líder de Bancada; 

Logo após passou-se para a leitura dos expedientes recebido de diversos: Convite 

– Câmara de Vereadores de Bom Princípio; Ofício nº 009/2019 – Secretaria 

Municipal de Saúde e Assistência Social; Ofício nº 002/2019 – Secretaria 

Municipal de Agricultura; Ofício Circular nº 001/2019 – Assembleia Legislativa 

do Estado; Ofício – Associação Comercial e Industrial de Victor Graeff; Ofício 

nº 01796.000.188/2019-0003 – Ministério Público. Em seguida foi aberto o  
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.................................continuação da ATA Nº 006/2019 – De 22/04/2019. 

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

068/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 069/2019 – Executivo Municipal; 

Ofício nº 070/2019 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; Ofício 

nº 071/2019 – Ministério Público; Ofício nº 072/2019 – Escola Estadual de 

Educação Básica Dr. José Maria de Castro; Ofício nº 073/2019 – Conselho 

Tutelar; Ofício nº 074/2019 – Brigada Militar; Ofício nº 075/2019 – Secretaria 

Municipal de Obras e Saneamento de Tio Hugo; Ofício nº 076/2019 – Secretaria 

Municipal de Agricultura e Desenvolvimento; Ofício nº 077/2019 – Ilmo. Sr. 

CLÁUDIO N. DE OLIVEIRA e Ilma. Sra. VANIA L. SODRÉ; Ofício nº 

078/2019 – Ilma. Sra. SOELI T. M. SCHONS; Ofício nº 079/2019 – CORREIOS; 

Ofício nº 081/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 082/2019 – Associação 

Comercial e Industrial de Victor Graeff. Em seguida passou-se para o espaço dos 

expedientes apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados os 

seguintes, Requerimentos, Indicações: -Requerimento nº 036/2019 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 “Requer à Mesa 

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

correspondência ao Executivo Municipal, solicitando que seja denominada de 

Rua Lindolfo Olímpio Beffart, o trecho da via urbana entre as Ruas Oscar Hermes 

e Felipe Leopoldo Escher”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 

037/2019 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 “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se 

aprovado for, que seja realizada uma reunião, no dia 24 de abril de 2019 (quarta-

feira) às 17 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, com os motoristas 

concursados da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, juntamente 

com a Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais-SINDISERV e 

Vereadores, para discussão do Projeto de Lei nº 019/2019 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 038/2019 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 “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

Plenário e se aprovado for, que seja agendada reunião com a Secretaria Municipal  
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de Administração, Prefeito Municipal,  Diretoria do Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais- SINDISERV e Vereadores, no dia 24 de abril de 2019 

(quarta-feira), às 18 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, para tratar do 

Projeto de Lei nº 020/2019 que “Altera as Leis Municipais nº 980/2007 e 

626/2003, para incluir atribuições ao cargo de Agente Administrativo 

Auxiliar.”.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 039/2019 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  “Requer à Mesa 

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

correspondência ao Executivo Municipal, com objetivo de solicitar informações 

sobre o financiamento, conforme Lei Municipal Nº 1.754 de 26 de dezembro de 

2017 que “Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o 

BADESUL Desenvolvimento S.A - Agência De Fomento/RS para obras de 

pavimentação de vias públicas com paralelepípedo de pedra basalto e 

recapeamento asfáltico em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente.”, 

requer saber: a) qual o montante de juros que será pago no financiamento; b) qual 

o número total de parcelas; c) quantas parcelas já foram pagas até o momento; d) 

qual o valor das parcelas.”. Aprovado por unanimidade. -Requerimento nº 

040/2019 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 a cedência 

da roçadeira hidráulica aos munícipes, para que os mesmos possam utilizá-la para 

manutenção das beiras de estradas e lavouras.”. Aprovado por unanimidade; -

Indicação nº 005/2019 de autoria do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA que 

“Solicita 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,  indicando que seja instituído nas Escolas 

Municipais uniformes escolares para os alunos, onde os kits sejam distribuídos 

anualmente de forma gratuita para o uso ao longo do ano letivo.”. Aprovado por 

unanimidade; -Indicação nº 006/2019 de autoria do Ver. MARCIO PINTO DA 

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

aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, 

solicitando que avalie a praça municipal e que seja replantadas novas mudas de 

ciprestes ao lado das esculturas existentes que estão morrendo.”. Aprovado por 

unanimidade. Sendo que foram esses os expedientes apresentados pelos 

vereadores, passou-se para o espaço reservado aos pedidos verbais: -Pedidos de  
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autoria do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA: -Solicitou ao Executivo Municipal, via 

Secretaria de Obras, recuperação da iluminação pública em nosso município, 

principalmente, no Primeiro Distrito entre o CTG Galdino Marques até o Bairro 

Planalto. -Pedidos de autoria do Ver. PAULO LOPES GODOI: -Solicitou ao 

Executivo Municipal, convoque o Conselho Municipal de Trânsito e consiga 

dentro deste conselho um aval para retirada de todos os tachões da RS 142, dentro 

da área urbana de nosso município;  -Solicitou que Executivo Municipal, 

providencie perícias nas instalações elétricas da Praça Municipal, devido a 

situação caótica das afiações, como por exemplo, fios fixados em árvores, cabos 

maus isolados em postes metálicos, entre outras situações. -Pedidos de autoria do 

Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE: -Solicitou o encaminhamento de 

expediente ao Deputado Estadual Gaúcho da Geral, no sentido de verificar a 

possibilidade de presentear o município com emenda parlamentar; -Solicitou ao 

Executivo Municipal respostas em relação aos seus pedidos da sessão anterior; -

Parabenizou o Jovem Victorense Gabriel Arnt, goleiro do Time Marítimo Planalto 

Médio, time este que conquistou o título de vice-campeão da categoria sub-13 do 

Torneio Marítimo Centenário disputado na Ilha da Madeira em Portugal; -

Parabenizou os jovens Gabriel Follmer e Luan Doehring jogadores da equipe 

SUB-12 do Grêmio, considerando que o time foi Campeão invicto do Go Cub 

2019, maior torneio da América Latina; -Solicitou a Secretaria Municipal de 

Obras, melhorias na estrada, trecho entre São José do Umbú até a propriedade de 

Luciano Fath e Ivo Lassig, travessão este que necessita de saibramento, pois a 

colocação de pedras britas não soluciona o problema; -Solicitou a Secretaria 

Municipal de Obras, atenção especial na encruzilhada de Posse Cerrito, trecho 

entre a Chácara de Leomar Meazza até o Esporte Clube Vargense. O Edil explicou 

que naquele local se formou uma enorme poça de água, e o proprietário das 

lavouras paralelas a estrada, abriu um buraco para evitar o escoamento da água, 

dessa maneira o perigo se torna enorme tanto pela estrada, quanto pelo buraco. -

Pedidos de autoria do Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA: -Solicitou a Secretaria 

Municipal de Obras, a colocação de tubos na estrada que passa pela propriedade 

de José Bach, pois com a passagem de máquinas naquele local, ocorreu a erosão 

e necessita de recuperação. Pedidos de autoria do Ver. ADEMAR JACÓ HAHN: 

-Solicitou encaminhamento de expediente a Associação Comercial e Industrial de 

Victor Graeff, requerendo que no próximo Festival Nacional da Cuca com 

Linguiça seja estabelecido um horário de término para as programações do 

evento; -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, recuperação 

do   acesso   ao   Cemitério   Evangélico; -Solicitou   ao   Executivo   Municipal,  
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recuperação da iluminação pública na Avenida Independência, em frente da 

Escola Estadual de educação Básica Dr. José Maria de Castro. -Pedidos de autoria 

da Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS: -Perguntou a Secretaria Municipal de 

Saúde e Assistência Social, qual o motivo da longa demora na contratação de um 

profissional da área de fonoaudiologia, pois segundo informações possui 

munícipes que estão aguardando atendimento a mais de 50 dias.  -Pedidos de 

autoria do Ver. IRNO LAVALL: -Solicitou ao Executivo Municipal colocação de 

um tubo próximo a estrada trecho entre a Igreja Católica e a propriedade do Sra. 

Márcio Grahl, em Linha Jacuí, pois no local possui um grande buraco. O Edil se 

colocou à disposição de realizar o serviço, caso o tubo seja levado até o local. 

Além disso também solicita um tubo na entrada da propriedade do Sr.  Celmar 

Derlan. Não havendo nenhum inscrito no espaço do pequeno expediente passou-

se para a Ordem do dia, na oportunidade realizou-se a leitura, discussão e foi 

aprovado por unanimidade de votos os seguintes Projetos de Lei de autoria do 

Executivo Municipal: -Projeto de Lei nº 018/2019 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 021/2019 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.”. Não havendo nenhum inscrito na Tribuna Livre 

passou-se para o espaço das explicações pessoais, e dessa forma 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 comentou sobre sua participação na reunião do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais onde estavam presentes diversos representantes de partidos, 

entre eles dirigentes da FETAG para discussão de diversos assuntos de interesses 

dos agricultores. Dessa maneira em nome do Presidente VOLNEI JURANDIR 

SCHREINER, agradeceu o convite. Logo após o Ver. MARCIO PINTO DA 

SILVA, retornou ao seu lugar como presidente. Em seguida a Verª. ADRIANA 

T. M. NEUHAUS usou o espaço para falar sobre a Câmara de Vereadores Mirins, 

falando sobre a importância da mesma, e sobre os pedidos e comportamentos dos 

vereadores mirins. Comentou ainda sobre a indicação apresentada pela vereadora 

mirim em relação às vistorias nos ônibus escolares, pedido este que já foi 

realizado por diversas vezes pela Edil. Ressaltou que foi necessário um vereador 

mirim levantar esta questão tão séria para o Prefeito Municipal afirmar que irá ser 
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tomada as devidas providências para solucionar este problema. Parabenizou o 

Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE pela iniciativa da Câmara Mirim, e pela 

oportunidade dada a estes jovens que estão se preparando para o futuro. 

Agradeceu às famílias que permitiram que seus filhos participassem do projeto e 

pela confiança depositada. Em seguida o Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA 

aproveitou o momento para comentar sobre os lugares que visitou em sua ida a 

Porto Alegre no dia 09 de abril, entre eles na PROSAM, buscando a rede de 

encanamento de água para Linha Jacuí e na Secretaria de Transportes, buscando 

melhorias no trevo de acesso ao município. Comentou ainda que de todos os 

acidentes que já ocorreram no trevo de acesso ao município, nenhum foi 

registrado ocorrência ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem-

DAER. O Ver. ADRIANO R. MATTGE foi o último a usar o espaço das 

explicações pessoais, momento em que parabenizou a advogada VANESSA 

VIEIRA que está se dedicando muito à frente do Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais-SINDISERV. Comentou ainda sobre os pedidos do Ver. 

PAULO LOPES GODOI que foram atendidos nos últimos dias. Além disso 

comentou sobre o dia de beleza que foi realizado na Prefeitura Municipal, 

momento em que representantes da Mary Kay do município de Passo Fundo, 

estiveram demonstrando seus produtos, o Edil lamenta o fato do município não 

ter convidado a munícipe ELIANE BACH, já que esta é a representante municipal 

da Mary Kay. Além disso relatou sua felicidade em relação a Câmara de Mirim, 

agradeceu aos candidatos, as diretoras, aos vereadores que participaram na 

divulgação do projeto, e aos funcionários da Câmara de Vereadores que muito se 

emprenharam. Por fim solicitou que seja dada continuidade ao trabalho o mais 

breve possível. 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 13 de maio 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 Jorge 

l. Berwig, Vera Cecília Wentz, Ademir Wentz, Abel Wentz, Nestor Jung e Vagner 

Paz Ferreira. Câmara Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 22 dias 

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

 

MARCIO PINTO DA SILVA                      AUGUSTO JULIANO LISKA  

               Presidente              2º Secretário 
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