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ATA Nº 007/2019 Da Sessão Ordinária - Realizada em 13/05/2019. 

Aos treze dias do mês de maio 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 006/2019, 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. Em seguida o Presidente suspendeu a sessão 

ordinária por mais 2 (dois) minutos para confecção das cédulas de votação, 

retornando com a sessão ordinária, foi feita a distribuição das cédulas para a 

eleição por voto secreto.Feita a distribuição das cédulas, e a votação, o Presidente 

convidou um representante de cada bancada e o munícipe Sr. NESTOR JUNG 

para auxiliarem na apuração dos votos, dessa maneira realizou-se a contagem dos 

votos, e conclui-se que o candidato Ver.  PAULO LOPES GODOI foi eleito como 

1º secretário da mesa diretora, pela maioria dos votos, contabilizando cinco votos 

favoráveis, e quatro votos em branco, o qual foi declarado empossado no cargo. 

Dando continuidade à Sessão, realizou-se a leitura do expediente recebido do 

Prefeito Municipal: Ofício nº 117/2019 – Solicita retirada do P. de Lei nº 

019/2019 e 020/2019; Mensagem nº 007/2019 – Anexar ao Projeto de Lei nº 

023/2019 copia de minuta de contrato e substituir segunda folha do projeto de lei 

citado; Ofício nº 120/2019 – Encaminhamento de Projetos de Lei; -Projeto de Lei 

nº 024/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Cria 1 (um) vaga de Fiscal 

Municipal, inclui novas atribuições e altera a faixa salarial, nos termos da Lei 

Municipal nº 626/2003.”; -Projeto de Lei nº 025/2019 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) Médico Clínico Geral com carga horária de 20 horas, nos termos da Lei 

Municipal nº 530/2002, e dá outras providências.”; -Projeto de Lei nº 026/2019 

de autoria do Executivo Municipal que “Desafeta Bem Público de Uso Especial, 

declara de Uso Dominical, autoriza a alienação na forma da Lei 8.666/93 e dá 

outras providências.”; -Projeto de Lei nº 027/2019 de autoria do Executivo  
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.................................continuação da ATA Nº 007/2019 – De 13/05/2019. 

Municipal que “Desafeta Bem Público de Uso Especial, declara de Uso 

Dominical, autoriza a alienação na forma da Lei 8.666/93 e dá outras 

providências.”; -Projeto de Lei nº 028/2019 de autoria do Executivo Municipal 

que “Desafeta Bem Público de Uso Especial, declara de Uso Dominical, 

autoriza a alienação na forma da Lei 8.666/93 e dá outras providências.”; -

Projeto de Lei Complementar nº 001/2019 de autoria do Executivo Municipal que 

“Altera determinados dispositivos do CTM, consolida a legislação e dá outras 

providencias.”; Ofício nº 121/2019 – Respostas ao Ofício nº 094/2019-CMV; 

Ofício nº 124/2019 – Encaminhamentos de Projetos de Lei; -Projeto de Lei nº 

029/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder Executivo a 

cobrar Contribuição de Melhoria, decorrente da realização de Obra Pública, na 

forma dos artigos 205 e subsequentes, da Lei Municipal n.º 1.755/2017 – Código 

Tributário do Município”. -Projeto de Lei nº 030/2019 de autoria do Executivo 

Municipal que “Autoriza o Poder Executivo a cobrar Contribuição de Melhoria, 

decorrente da realização de Obra Pública, na forma dos artigos 205 e 

subsequentes, da Lei Municipal n.º 1.755/2017 – Código Tributário do 

Município”; Mensagem nº 008/2019 – Substituir no Projeto nº 024/2019 

justificativa do projeto de leis e anexos. Logo após passou-se para a leitura dos 

expedientes recebido de diversos: Convite – Homenagem 20 anos da  

Expodireto/Cotrijal; Convite – UVB; Edital de Convocação – PP; Convite – Rede 

Digital; Ofício Circular nº 18/2019 – Tribunal de Contas; Ofício Circular nº 

007/2019 – AGERGS; Convite – AGERGS; Ofício Circular nº 37/2019 – 

Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo; Convite – Comissão de 

Saúde e Meio Ambiente; Convite – AVASB; Ofício nº 010/2019 – Conselho 

Tutelar; Ofício nº 010/2019 – Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; 

Ofício nº 011/2019 – Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; Ofício 

nº 131/2019 – Câmara Municipal de Carazinho; Ofício nº 01796.000.235/2019-

0002; E-mail – Ministério Público. Em seguida foi aberto o espaço para a Leitura 

dos Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício nº 087/2019 – Escola Jomac; 

Ofício nº 088/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 089/2019 – Secretaria 

Municipal de Saúde e Assistência Social; Ofício nº 090/2019 – Sindicato dos 

Servidores públicos Municipais de Victor Graeff; Ofício nº 091/2019 – Sindicato 

dos Servidores públicos Municipais de Victor Graeff; Ofício nº 092/2019 – 

Secretaria Municipal de Administração; Ofício nº 093/2019 – Executivo 

Municipal; Ofício nº 094/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 095/2019 – 

Deputado Estadual Juliano Franczak; Ofício nº 096/2019 – Gabriel Arnt; Ofício 

nº 097/2019 – Gabriel Follmer; Ofício nº 098/2019 – Luan Follmer Doherings;  
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Ofício nº 099/2019 – Associação Comercial e Industrial de Victor Graeff; Ofício 

nº 100/2019 – Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; Ofício nº 

101/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 103/2019 – Ministério Público. Em 

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

onde foram apresentados os seguintes, Requerimentos e Projeto de Decreto 

Legislativo: -Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2019, de autoria da Mesa 

Diretora “Altera Parágrafo Único do art. 1º, Parágrafo Único e o art. 2º do 

Decreto Legislativo nº 002/17 que Institui e Oficializa a Câmara de Vereadores 

Mirins no município de Victor Graeff.”; -Requerimento nº 041/2019 que 

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

seja enviada correspondência ao Executivo Municipal e ao Poder Legislativo, com 

objetivo de solicitar que sejam realizadas coletas da água de nosso município e 

encaminhadas para exames laboratoriais no sentido de obter testes que apresentem 

a potabilidade da água.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 042/2019 

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

que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, no sentido de solicitar 

que seja encaminhado para a Câmara de Vereadores cópia do atual Plano de 

Carreira existente para os professores e profissionais da área da educação.”. 

Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 043/2019 que “Requer à Mesa 

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

correspondência ao Executivo Municipal solicitando o regulamento que 

estabelece regras para inscrição e classificação junto ao novo núcleo habitacional. 

Além disso também solicita cópia da lista de pré-inscrição.”. Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 044/2019 que “Requer à Mesa Diretora, depois 

de discutido pelo Plenário e se aprovado for, que seja agendada reunião com a 

Secretaria Municipal de Administração, Prefeito Municipal,   Fiscal Municipal, 

Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais- SINDISERV e no dia 

22 de maio de 2019 (quarta-feira), às 18 horas, na Câmara Municipal de 

Vereadores, para tratar do Projeto de Lei nº 024/2019 que “Cria 1 (um) vaga de 

Fiscal Municipal, inclui novas atribuições e altera a faixa salarial, nos termos da 

Lei Municipal nº 626/2003.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 

045/2019 de autoria dos vereadores: ADRIANO RODRIGO MATTGE, 

ADRIANA T. M. NEUHAUS, AUGUSTO JULIANO LISKA, MARCIO PINTO 

DA SILVA, PAULO LOPES GODOI 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 que vem sendo discutido através do Projeto  
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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.” requer saber: a) 

qual o montante de juros que será pago no financiamento; b) qual o valor das 

parcelas; c) qual a data de início e término do financiamento; d) quais os 

valores/custos individuais de cada item (escavadeira hidráulica, caminhão 6x4, 

rede de água em Linha Jacuí, linha de água em Faxinal, calçamento de 

paralelepípedo saída para Posse Cerrito até o Loteamento Cidade Alta, 

calçamento de paralelepípedo final da Rua Fridholdo Fischer, calçamento saída 

para Linha Glória).”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 046/2019 que 

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

seja enviada correspondência para o Executivo Municipal, via Conselho 

Municipal de Trânsito e também ao DAER-Departamento Autônomo de Estradas 

e Rodagem, no sentido de solicitar estudo em relação aos tachões da Avenida 

Cochinho, sugere que seja deslocado os tachões para um sentido da via, para 

disponibilizar estacionamento para os veículos em apenas um sentido, deixando 

o outro sentido livre apenas para o tráfego de veículos.”. Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 047/2019 que “Requer a Mesa Diretora, depois 

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

para o Executivo Municipal, solicitando a construção de passeios públicos nos 

locais de propriedade do município e que incentive os munícipes a construir e 

recuperar os passeios em suas propriedades. Além disso solicita que seja 

construído o acesso aos cadeirantes em todos os passeios públicos.”. Aprovado 

por unanimidade; -Requerimento nº 048/2019 que “Requer à Mesa Diretora, 

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

correspondência ao Presidente do Legislativo, solicitando o encaminhamento da 

documentação completa, ao Ministério Público, referente a situação caótica da 

estrada que leva a propriedade da Sra. Maria Albernaz da Silva em Posse Müller, 

anexada ao requerimento.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 

049/2019 que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se 

aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, solicitando 

informações se foram tomadas algumas providências a respeito da suspeita de 

contaminação por agrotóxicos da água de consumo do município.”. Aprovado 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. AUGUSTO JULIANO LISKA: -Encaminhamento de expediente  
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.................................continuação da ATA Nº 007/2019 – De 13/05/2019. 

ao Senador Luis Carlos Heinze, com o objetivo de solicitar apoio na busca por 

emenda parlamentar com Deputados Federais do Partido Progressista, para 

destinar a aquisição de uma draga para o nosso município, tendo em vista que os 

municípios vizinhos vêm sendo contemplados com caminhões, ambulâncias, e 

demais veículos; -Encaminhamento de expediente a Senadora Ana Amélia 

Lemos, solicitando respostas ou solução da solicitação de emenda parlamentar 

protocolado no dia 23 de maio de 2018, emenda esta de R$ 150.000,00, para 

investimentos na agricultura do município, considerando que até o momento o 

Edil, não obteve êxito na solicitação; -Encaminhamento de Expediente ao 

Deputado Federal Covatti Filho, solicitando emenda parlamentar, a qual será 

destinada para a conclusão da rede de água, bem como o reservatório, bomba de 

captação de água e os canos de ligação da rede para a comunidade de Linha Jacuí, 

interior de nosso município. Solicita encarecidamente que o Deputado Federal, 

olhe com bons olhos para esta comunidade; -Encaminhamento de convite a: Enio 

Schroeder e família, Dulce Barth e família, Guinter Lori Barth e família, Cenita 

Schroeder e família, como o objetivo de convidá-los para a próxima Sessão 

Ordinária da Câmara de Vereadores, que será realizada no dia 27 de maio de 2019, 

às 18h30m, na Sede do Poder Legislativo, momento em que a Sra. Cenita 

Schroeder será homenageada pelo seu aniversário de 100 anos; -Solicitou ao 

Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, que seja colocado pedras na 

propriedade do Sr. Volmir Krapper, pois estão enfrentando problemas no 

momento da coleta do leite. Pedidos de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO 

MATTGE:-Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Administração, 

atenção especial de urgência e emergência para a casa do Sr. Sadi Kronbauer que 

está prestes a cair. Verificar se existe algum recurso para reforma da residência, 

via Estado, ou Assistência Social; -Solicitou ao Executivo Municipal, 

informações de quantas propriedades de leite foram contempladas com 

paralelepípedos nas salas de espera e nas salas de ordenha; -Encaminhamento de 

expediente ao Sr. Douglas Erig, no sentido de parabeniza-lo pelo seu destaque em 

outros Estados e Municípios como palestrante, abordando assuntos de produção 

leiteira, bem-estar animal e resultados em sua propriedade; -Encaminhamento de 

expediente a Ana Maria Knop e em nome dela estender os votos de parabenização 

a todos os envolvidos na inauguração e idealização do Quiosque do Sabor, o Edil 

desejou sucesso a todos que estão se dedicando a este projeto; -Solicitou ao 

Executivo Municipal, via Secretaria de Administração, pedidos de informação 

sobre como está procedendo o Projeto Avançar Cidades, já que o secretário em 

resposta ao Requerimento nº 070/2018, referente a construção de paralelepípedo  

................................................................................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 007/2019 – De 13/05/2019. 

nas saídas para Posse Cerrito, respondeu que a administração estava trabalhando 

com este projeto; -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de 

Administração, constantes vistorias nas câmeras de monitoramento de nosso 

município, pois é de competência do município mantê-las em funcionamento; -

Solicitou ao Presidente do Legislativo, autorização de viagem a Porto Alegre, com 

o objetivo de realizar reunião com o departamento dos Correios, para tratar de 

assuntos referente ao atendimento na agência de nosso município. -Pedidos de 

autoria do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA: -Reforçou o pedido do Ver. ADRIANO 

RODRIGO MATTGE, em relação a residência do Sr. Sadi Kronbauer, pedindo 

que o Executivo autorize o Engenheiro Civil para avaliar a situação. Também 

solicitou novamente que seja estudada uma forma de ajudar a Sra. Rosane Gross, 

quanto a reforma de sua residência; -Pedidos de autoria da Verª. ADRIANA T. 

M. NEUHAUS: -Comunicou a Mesa Diretora que a COFE irá se reunir no dia 22 

de maio, e dessa forma solicita que os pareceres técnicos já estejam nos projetos 

de lei, e que a Assessora Jurídica participe desta reunião da comissão permanente, 

para sanar as dúvidas; -Agradeceu o Executivo Municipal pela realização da obra 

na rampa de acesso ao parque de máquinas, na Av. 17 de março, pedido este que 

foi solicitado pela Edil inúmeras vezes, e também por outros colegas vereadores; 

-Solicitou a Secretaria Municipal de Obras, a recuperação do trecho entre a 

propriedade do Sr. Ivo Lassig, até o acesso a propriedade do Sr. Rudi Winck; -

Encaminhamento de expediente ao Conselho Municipal do Idoso, no sentido de 

parabenizar o mesmo, e também solicitar que seja tomada providencia em relação 

as vagas de estacionamento para os idosos e deficientes no município, 

principalmente em frente aos bancos; -Solicitou ao Executivo Municipal, cargas 

de pedra para propriedade do Sr. Antério Neuhaus, e que as mesmas sejam 

devidamente espalhadas. A Edil justificou que duas cargas de pedra foram levadas 

no dia 18 de abril, porém não foram suficientes para solucionar o problema, e 

além disso até o momento as pedras não foram espalhadas no local. -Pedidos de 

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

via Secretaria de Obras, que seja concluído o empedramento que foi realizado até 

a propriedade do Sr. Eurides Kerber, passando pela propriedade da família 

Scheffel, seguindo até a divisa do município; -Solicitou ao Executivo Municipal, 

via Secretaria de Obras, colocação de pedras na estrada próximo ao cemitério, em 

direção a propriedade do Sr. Rosalvo Muhl; - Solicitou ao Executivo Municipal a 

colocação de pedras no acesso a leitaria da propriedade do Sr. Rosalvo Muhl, pois 

estão enfrentando dificuldade em dias de chuva; -Solicitou ao Executivo 

Municipal, informações referente a construção de moradias populares no interior,  
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se possui algum cronograma que seja enviado cópia.  Em seguida abriu-se o 

espaço do pequeno expediente, onde o Ver. PAULO LOPES GODOI, usou o 

espaço para repassar aos colegas vereadores e também ao plenário, informações 

sobre o seu deslocamento a Porto Alegre no dia 08 de maio de 2019, 

fundamentalmente na Secretaria de Transportes do Estado, buscando a demanda 

para a construção de uma rótula no acesso ao distrito industrial de nosso 

município. Além disso também comentou sobre a modificação do trevo de acesso 

ao município, pois no projeto de revitalização do RS-223 não prevê modificação 

da interseção, dessa forma solicita apoio de todos os vereadores de uma forma 

unanime para uma mobilização com os munícipes vizinhos em busca de uma 

rótula de acesso ao município. Em seguida foi aberta a Ordem do dia, na 

oportunidade realizou-se a leitura, discussão e foi aprovado por unanimidade de 

votos os seguintes Processos Legislativos: -Projeto de Lei nº 022/2019 de autoria 

do Executivo Municipal 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 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 Decreto Legislativo nº 001/2019, de autoria da Mesa Diretora 

“Altera Parágrafo Único do art. 1º, Parágrafo Único e o art. 2º do Decreto 

Legislativo nº 002/17 que Institui e Oficializa a Câmara de Vereadores Mirins 

no município de Victor Graeff.”. Além disso, durante a sessão plenária, também 

se realizou a leitura, discussão, P. 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.”, momento em que o Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA solicitou 

a suspensa da sessão por dois minuto para que as bancadas pudessem discutir 

sobre o assunto, reiniciando os trabalhos o Edil solicitou pedido de vistas do 

Projeto de Resolução nº 003/2019. Não havendo nenhum inscrito no espaço da 

Tribuna Livre, abriu-se o espaço das Explicações Pessoais. O Ver. VALDIR 

JOSÉ VIEIRA aproveitou o momento para comentar sobre a noticias em relação 

ao esforço do Executivo na compra de terra para a construção de moradias 

populares, o Edil manifestou sua opinião dizendo que não vê esforço, já que o 

município vendeu uma área de terra para aquisição de outra. Além disso pediu aos 

colegas que analisem com atenção os projetos de desafetação de bem público que  

................................................................................continua na fl. seguinte. 
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estão tramitando. 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 eleição do 1º secretário, completando 

então a mesa diretora. Além disso falou sobre a revisão do Regimento Interno, 

que com certeza será realizada em conjunto com todos, e que deverá ser muito 

bem analisada e estudada. Também comentou sobre o trabalho que o Executivo 

Municipal vem realizando em relação as roçadas na beira das estradas. Em 

seguida o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA retornou ao seu lugar como 

presidente. Considerando que foram essas as colocações dos vereadores inscritos 

no espaço das explicações pessoais, findo a Ordem Dia e dado os avisos finais, 

foi comunicado a todos que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 27 

de maio de 2019 (segunda-feira), às 18h30min, na Sede do Poder Legislativo. Ao 

mesmo tempo o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos daquela Reunião, 

que contou com a presença de Jorge Luiz Berwig, Vera C. Wentz, Nestor Jung, 

Vagner Paz Ferreira, Nilvo Royer e Ademir Wentz. Câmara Municipal de 

Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 13 dias do mês de maio do ano de 2019. /././. 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                      AUGUSTO JULIANO LISKA  

               Presidente              2º Secretário 
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