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Em tempo -  7ª Sessão Ordinária do dia 13/05/2019. 

Fica registrado ainda a autoria dos requerimentos apresentados na 7ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 13 de maio de 2019: Requerimento nº 041/2019, de 

autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE; Requerimento nº 042/2019, 

de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE; Requerimento nº 043/2019, 

de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE; Requerimento nº 044/2019, 

de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE; Requerimento nº 045/2019, 

de autoria dos vereadores, Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE, Verª. 

ADRIANA T. M. NEUHAUS; Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA; Ver. 

MARCIO PINTO DA SILVA; Ver. PAULO LOPES GODOI e Ver. VALDIR 

JOSÉ VIEIRA; Requerimento nº 046/2019, de autoria do Ver. MARCIO PINTO 

DA SILVA; Requerimento nº 047/2019, de autoria do Ver. MARCIO PINTO DA 

SILVA; Requerimento nº 048/2019, de autoria do Ver. PAULO LOPES GODOI; 

Requerimento nº 049/2019, de autoria do Ver. PAULO LOPES 

GODOI./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ 

 
MARCIO PINTO DA SILVA                                     AUGUSTO JULIANO LISKA  

               Presidente                            2º Secretário 

ATA Nº 008/2019 Da Sessão Ordinária - Realizada em 27/05/2019. 

Aos vinte e sete 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 007/2019, da Sessão anterior, sendo aprovada 

por unanimidade com solicitação de emenda do Ver. MARCIO HOWE. Dando 

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

Municipal: Ofício nº 133/2019 – Encaminhamento de P. de Lei; P. de Lei nº 

031/2019 que “Altera o Plano Diretor da Área Industrial do Município de Victor 

Graeff/RS, instituído pela Lei nº 511/2001, para estabelecer novos limites de 

Recuos e Divisas para as edificações industriais e inclui artigo disciplinando 

multa e penalidades aplicáveis aos infratores, em casos de descumprimentos.”; 

Ofício nº 138/2019 – Encaminhamento de P. de Lei; P. de Lei nº 032/2019 que 

“Autoriza o Município de Victor Graeff a outorgar escritura pública de 

doação.”; Mensagem nº 009/2019 – Anexar ao Projeto nº 023/2019 estimativa de 

custo conforme solicitado; Ofício nº 139/2019 – Encaminhamento de P. de Lei;  
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.................................continuação da ATA Nº 008/2019 – De 27/05/2019. 

P. de Lei nº 033/2019 que “Autoriza o Executivo Municipal a destinar o valor 

de até R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil) reais à ACIVG – Associação 

Comercial e Industrial de Victor Graeff/RS, para auxílio na realização da 12º 

EXPOVIG, mediante a celebração de instrumento legal adequado, nos termos 

do artigo 26, da Lei Complementar nº 101/2000.”; Ofício nº 035/2019 – 

Respostas ao Ofício nº 123/2019-CMV. Logo após passou-se para a leitura dos 

expedientes recebido de diversos: Arquivamento – Ministério Público; E-mail – 

Sem. Luis Carlos Heinze; Ofício nº 001/2019 – Partido Democrático Trabalhista; 

Ofício nº 134/2019 – Secretaria Municipal de Administração; Ofício nº 1051/2019 

– Secretaria de Estado da Educação; Convite – Comissão de Educação, Cultura, 

Desporto, Ciência e Tecnologia; Ofício nº 002/2019 – ASCAMAJA. Em seguida 

foi aberto o espaço para a Leitura dos Expedientes expedidos pelos vereadores:  

Ofício Circular nº 004/2019; Ofício nº 004/2019 – Ministério Público; Ofício nº 

006/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 007/2019 – Ministério Público 

Estadual; Ofício nº 008/2019 – Sen. Luis Carlos Heinze; Ofício nº 009/2019 – 

Sen. Ana Amélia Lemos; Ofício nº 010/2019 – Secretaria da Agricultura, Pecuária 

e Desenvolvimento Rural; Ofício nº 111/2019 – Ilmo. Sr. Enio Schroeder; Ofício 

nº 112/2019 – Ilma. Sra. Dulce Barth; Ofício nº 113/2019 – Ilmo. Sr. Guinter 

Barth; Ofício nº 114/2019 – Ilma. Sra. Celita Schroeder; Ofício nº 115/2019 – 

Sec. Mun. de Administração; Ofício nº 116/2019 – Executivo Municipal; Ofício 

nº 117/2019 – Fiscal Municipal; Ofício nº 118/2019 – SINDISERV; Ofício nº 

119/2019 – Emater; Ofício nº 120/2019 – Ilmo. Sr. Douglas Erig; Ofício nº 

121/2019 – Conselho Municipal do Idoso; Ofício nº 122/2019 – DAER; Ofício nº 

123/2019 – Executivo Municipal. . Em seguida passou-se para o espaço dos 

expedientes apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados os seguintes 

Requerimentos: -Requerimento nº 050/2019 de autoria do Ver. AUGUSTO 

JULIANO LISKA 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 serviços na estrada que dá acesso 

a propriedade do Sr. Elói Müller, ao lado da Empresa WF Pré-Moldados, na 

localidade do Primeiro Distrito. Solicita a colocação de tubos em alguns acessos 

da estrada, empedramento do trecho, e também a restauração da ponte.”. 

Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 051/2019 de autoria do Ver. 

AUGUSTO JULIANO LISKA que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido 

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

Municipal, solicitando informações referente ao encaminhamento das escrituras 

do núcleo habitacional da Rua Carlos de Negri.”. Aprovado por unanimidade; - 
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.................................continuação da ATA Nº 008/2019 – De 27/05/2019. 

Requerimento nº 052/2019 de autoria do Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA que 

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

seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, solicitando que o mesmo 

estude a alteração dos artigos 7º e 8º  da Lei Municipal 1.106 de 27/05/2009, em 

relação da assiduidade dos servidores que acarretam ao não recebimento do vale-

alimentação, mesmo com apresentação de atestados médicos.”. Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 053/2019 de autoria do Ver. AUGUSTO 

JULIANO LISKA que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

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

Municipal, via Central de Projetos, visando encaminhamento a esta Câmara de 

Vereadores número de todos os protocolos cadastrados junto ao SICONV pela 

Prefeitura Municipal no ano de 2018 e/ou que sejam cadastrados para o presente 

ano propostas voluntárias nos programas junto ao Ministério da Agricultura, 

conforme documento em anexo, encaminhado pelo Senador Luis Carlos Heinze, 

visando fomento ao setor agropecuários de nosso município.”. Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 054/2019 de autoria da Comissão de Orçamentos, 

Finanças, Economia e Infraestrutura - COFE, formada pelos vereadores 

ADRIANO RODRIGO MATTGE, ADRIANA T. M. NEUHAUS, IRNO 

LAVALL e VALDIR JOSÉ VIEIRA que “Requer a Mesa Diretora que convoque, 

com base no inciso XXI do art. 37 da Lei Orgânica Municipal e nos arts. 185 e 

186 do Regimento Interno, o Secretário Municipal de Administração e Fazenda, 

Sr. MARCOS NADIR VIEIRA para comparecer na Sessão da Câmara Municipal 

de Vereadores que será realizada no dia 10 de junho de 2019 às 18h30min, na 

Sede do Poder Legislativo.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 

055/2019 de autoria do Ver. ADRIANO R. MATTGE que “Requer à Mesa 

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

correspondência ao Executivo Municipal, solicitando que seja informado o 

número exato de quantas propriedades de leite foram contempladas com 

paralelepípedos para calçamentos de salas de espera das salas de ordenha, após 

sancionada a Lei Municipal Nº 1.595 de 23 de dezembro de 2014. Além disso, o 

total de metros quadrados de paralelepípedos fornecidos pelo Executivo 

Municipal. Ainda com base na Lei Nº 1.595/2014, requer saber quantos 

produtores, proprietários de gado de leite, foram incentivados pela produção de 

silagem produzida por hectare.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 

056/2019 de autoria do Ver. ADRIANO R. MATTGE que “Requer à Mesa 

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

correspondência  ao  Executivo   Municipal,   através   do Setor   da   COMPAQ,  
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.................................continuação da ATA Nº 008/2019 – De 27/05/2019. 

solicitando relação de todas as sindicâncias e os PAD-Processo Administrativo 

Disciplinar, realizados nos últimos 7 (sete) anos, e quais foram as conclusões do 

referidos processos.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 057/2019 de 

autoria do Ver. ADRIANO R. MATTGE que “Requer à Mesa Diretora, depois de 

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

Executivo Municipal, via secretaria competente, solicitando a construção de uma 

cobertura para o depósito de lixo, localizado próximo a antiga Escola Municipal 

Rui Barbosa.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 058/2019 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 para 

a Escola Estadual de Educação Básica Dr. José Maria de Castro, Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Marcílio Dias, Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Leonel de Moura Brizola e Escola de Educação Especial Novo Horizonte (APAE) 

no sentido de sugerir que seja explicado aos alunos o significado e os objetivos 

da campanha intitulada “Maio Amarelo”.”. Aprovado por unanimidade; -

Requerimento nº 059/2019 de autoria do Ver. ADRIANO R. MATTGE que 

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

seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, informações de como está 

procedendo o Projeto Avançar Cidades em nosso município.”. Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 060/2019 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 providência no sentido de instalar um forro no telhado do Centro de 

Convivência do Idoso Elma Löff.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento 

nº 061/2019 de autoria do Ver. ADRIANO R. MATTGE que “Requer à Mesa 

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

correspondência ao Executivo Municipal, solicitando que o mesmo estude a 

possibilidade de construir um estacionamento coberto, estendendo o toldo 

existente para as laterais.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 

062/2019 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 informações referente aos 

consertos mecânicos e de borracharia nas máquinas e veículos de propriedade do 

Município do período de 2016 a 2018.”. Aprovado por unanimidade; -

Requerimento nº 063/2019 de autoria do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA que 

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

seja enviada correspondência  ao  Executivo  Municipal,   solicitando   que   seja  
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.................................continuação da ATA Nº 008/2019 – De 27/05/2019. 

informado quem é o servidor ou agente político que conduz o veículo 

FIAT/STRADA WORKING, placas IVO-5445, de propriedade do Município, 

bem como forneça as planilhas mensais de controle e uso do veículo do período 

de janeiro de 2017 a maio de 2019.”. Aprovado pela maioria dos votos (Voto 

Contrário: Ver. MARCIO HOWE). 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 Obras, revisão nas estradas 

do interior do município; -Solicitou ao Executivo Municipal, revisão da 

iluminação pública tanto na cidade quanto no interior; -Solicitou o 

encaminhamento de expediente ao Professor Carlos Eduardo Fischer 

parabenizando e agradecendo o mesmo pelos serviços prestados enquanto 

professor; -Solicitou o encaminhamento de expediente ao Jovem Ariel Flaig de 

Marchi parabenizando o mesmo pela honra ao mérito pela 4ª vez, pela Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escola Públicas-OBEMP, representando a escola 

Estadual de Educação Básica Dr. José Maria de Castro; -Solicitou o 

encaminhamento de ofício aos candidatos a vereadores mirins, agradecendo e 

parabenizando todos pela coragem na participação do programa da Câmara 

Mirim. Pedidos de autoria do Ver. PAULO LOPES GODOI: -Reiterou ao 

Executivo Municipal, seu pedido realizado na Sessão Ordinária anterior, referente 

a solicitação de providências a respeito da suspeita de contaminação por 

agrotóxicos da água de consumo do município, pois o custo para a realização de 

um exame seria baixo para o município, ou praticamente nenhum se realizado 

através da Universidade de Passo Fundo, e dessa forma as dúvidas da população 

seriam sanadas. Pedidos de autoria do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA: -Solicitou 

ao Executivo Municipal, informações do porquê o Vice-Prefeito GILMAR, deu 

preferência ao serviço de colocação de piscina na cidade, ao invés de deixar a 

Secretaria de Agricultura realizar o serviço de colocação de bueiro na propriedade 

do Sr. Dirceu Hoffstaedter, conforme o produtor havia combinado com o 

Secretário, na semana anterior ao acontecido, situação essa em que os empregados 

contratados pelo produtor ficaram mais de quatro horas esperando pelo serviço da 

municipalidade; -Pedidos de autoria do Ver. IRNO LAVALL: -Comunicou os 

colegas vereadores, do ofício encaminhado ao Secretário de Logística e 

Transporte do Estado Sr. Juvir Costella, referente a solicitação de agenda para 

tratar das obras de recuperação da ERS-223, mais especificamente em função da 

modificação do trevo de acesso ao município de Victor Graeff, sendo este a 

interseção da ERS-223 com a ERS-142. Na oportunidade convidou os vereadores  
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.................................continuação da ATA Nº 008/2019 – De 27/05/2019. 

que tiverem interesse para acompanha-lo na reunião, assim que agendada; -

Solicitou ao Executivo Municipal, com a atuação do Engenheiro Civil, atenção 

especial no escoamento da água pluvial dos novos loteamentos, que acabam 

escoando para a área urbana mais baixa, o que pode ocasionar problemas futuros. 

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

Executivo Municipal, via secretaria de obras, a recuperação dos seguintes trechos 

de estrada rural: a) colocação de pedra no trecho entre as propriedades dos 

senhores Ivo De Walle e Ivo Lassig; b) próximo a lavoura de propriedade do Sr. 

Elisandro Klein; c) trecho entre a propriedade do Sr. Ari Arendt até o Sítio Frank; 

d) na estrada do Barro Preto, trecho entre o acesso da BR-386 até a propriedade 

do Sr. Olindo Worst. Além disso a vereadora convidou os colegas vereadores, o 

Chefe de Obras e o Prefeito, para verificar o trecho entre a BR 386 e a propriedade 

do Sr. Olindo Worst, em dia de chuva com o carro próprio.  A edil requer saber 

quando os serviços serão realizados. -Pedidos de autoria do Ver. MARCIO 

HOWE: -Solicitou o encaminhamento de expediente, as escolas, candidatos e 

eleitos, participantes da Câmara Mirim; -Solicitou Executivo Municipal, via 

Secretaria de Obras, realização de serviço de empedramento nas estradas do 

Distrito Industrial. -Pedidos de autoria do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA: -

Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, colocação de pedras 

na estrada próxima a Igreja da Comunidade Santa Augusta, e das lavouras de 

propriedade da família Tiggmann; -Solicitou ao Executivo Municipal, via 

Secretaria de Obras, recuperação do acesso a propriedade dos Sr. Fabio Pinto da 

Silva, com a colocação de pedras e solução para o problema em relação ao 

escoamento da água. Não havendo nenhum inscrito no espaço do pequeno 

expediente, foi aberta a Ordem do dia, na oportunidade leitura, discussão e foi 

aprovado por unanimidade de votos seguinte projeto de lei: -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.”. Também se realizou a leitura, discussão, momento em que o Ver. 

ADRIANO R. MATTGE solicitou pedido de vistas (aprovado pelo plenário) do 

Projeto de Lei nº 023/2019 de autoria do Executivo Municipal 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.”. Além disso, na oportunidade foi realizado 

a leitura, discussão e foi rejeitado pela maioria dos votos (Votos contrários dos  
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vereadores: PAULO L. GODOI, AUGUSTO J. LISKA, VALDIR J. VIEIRA, 

ADRIANO R. MATTGE e ADRIANA T. M. NEUHAUS) o 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.”. Não havendo nenhum 

inscrito no espaço da Tribuna Livre, abriu-se o espaço das Explicações Pessoais, 

o Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA estava inscrito no espaço, que utilizou para 

prestar sua homenagem a Sra. CELITA SCHROEDER pelo seu aniversário de 

100 anos, no momento a homenageada não pode se fazer presente, porém estava 

representada pelos seus familiares. 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 também parabenizou a família da Sra. 

CELITA SCHROEDER. Em seguida o Edil também parabenizou e agradeceu a 

presença dos vereadores mirins e responsáveis que estavam presentes. Também 

comentou sobre as eleições da Câmara Mirim e sobre a sequência do projeto que 

vem acontecendo. Finalizou dizendo que os vereadores estão a disposição para 

auxiliarem os vereadores mirins para que os mesmos possam realizar um 

belíssimo trabalho. Em seguida o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA retornou ao 

seu lugar como presidente. Continuando com os trabalhos o Presidente passou a 

palavra a Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS que também estava inscrita no 

espaço, a qual primeiramente parabenizou a família da Sra. CELITA 

SCHROEDER, e transmitiu abraços a senhora. Parabenizou os vereadores mirins 

pela coragem em participar do projeto, e fez suas colocações dizendo que política 

quando desenvolvida com responsabilidade, seriedade e firmeza possui muitos 

pontos positivos, se colocou a disposição de todos e repassou confiança aos pais 

dizendo que seus filhos estarão muito acolhidos. Além disso comentou sobre as 

funções dos vereadores e de suas responsabilidades. Agradeceu a participação de 

todos, dos pais, escolas. Agradeceu ao presidente pela condução dos trabalhos. 

Desejou boas-vindas a todos. Em seguida o Ver. ADEMAR JACÓ HAHN se 

associou aos votos a família SCHROEDER, família desta senhora que soube 

muito bem educar os seus filhos, encaminhou abraços para a Sra. CELITA 

SCHROEDER. Além disso também comentou sobre a sua mãe que a poucos dias 

atrás comemorou 90 anos. Comentou sobre sua participação no processo eleitoral 

da Câmara Mirim, agradeceu aos pais dos vereadores mirins pelo voto de  
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confiança. Ressaltou sobre sua autoria no pedido de inclusão da Escola de 

Educação Especial Novo Horizonte no Projeto Câmara Mirim. Aos pais e 

principalmente aos vereadores mirins desejou votos de parabenização. Finalizou 

suas colocações falando sobre seu projeto de resolução, e sugere que os nove 

vereadores se reúnam para estudar o Regimento Interno e propor as mudanças que 

acharem necessário, para torná-lo mais democrático e transparente. O Ver. 

VALDIR JOSÉ VIEIRA foi o próximo a usar o espaço, que também aproveitou 

o momento para parabenizar a Sra. CELITA SCHROEDER, e os vereadores 

mirins eleitos. Se colocou a disposição de todos os vereadores mirins. E comentou 

sobre as ideias novas que cada vereador mirim traz consigo. Na oportunidade, 

como Vice-Presidente, o Edil respondeu ao Ver. ADEMAR JACÓ HAHN, que a 

Mesa Diretora irá se empenhar sim na mudança do Regimento Interno. Em 

seguida o Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE utilizou o espaço das 

explicações pessoais que primeiramente parabenizou o Ver. AUGUSTO 

JULIANO LISKA pela iniciativa em homenagear a Sra. CELITA SCHROEDER. 

Também parabenizou os vereadores mirins, e destacou a importância do projeto 

em relação a oportunidade dos jovens conhecer o trabalho do poder legislativo. 

Comentou sobre a realização de campanhas através da Câmara Mirim, com 

parceria da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, como forma de 

conscientizar a população. Finalizou se colocando à disposição de todos os 

vereadores mirins. Para finalizar com o espaço das explicações pessoais, o Ver. 

PAULO LOPES GODOI para não se tornar repetitivo, fez das palavras dos 

colegas vereadores as suas na forma de parabenizar a Sra. CELITA 

SCHROEDER. Parabenizou os vereadores mirins eleitos, e todos os candidatos 

que colocaram seu nome a disposição, parabenizou o ex-presidente ADRIANO 

R. MATTGE por instituir novamente a câmara mirim, e ao Presidente MARCIO 

PINTO DA SILVA por dar continuidade aos trabalhos, também parabenizou 

todos os envolvidos no projeto. Falou sobre a importância de todas as indicações 

que serão apresentadas pelos mirins, também comentou sobre a importância da 

política séria e honesta. 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 10 de junho 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 Ademir Wentz, Jorge 

Luiz Berwig, Vera C. Wentz, Rodrigo Schroeder, Airton da Rosa, Dérick Roese, 

Isabel R. Barth, Guinter Barth, Werno Schroeder, Marcos A. Reichert, Renan  
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Reichert, Antonio Valentim de Oliveira Júnior,  Marceli Schroeder, Elisandro C. 

Klein, Bianca P. Klein, José Carlos Fath, Gabriel José Fath, Antonio Valentim de 

Oliveira , Paloma de Oliveira, Nestor Jung, Cristiano Kuhn, Eloísa Schroeder, 

Vagner Paz Ferreira, Lauro Barth, Dulce Barth, Marcelo Krugüer e Thiago 

Krüguer. Câmara Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 27 dias do 

mês de maio do ano de 2019. /./././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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