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ATA Nº 011/2019 Da Sessão Ordinária - Realizada em 08/07/2019. 

Aos oito dias do mês de julho 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 010/2019, da Sessão anterior, sendo aprovada por unanimidade. 

Em seguida foi realizada a leitura dos expedientes recebidos do Executivo 

Municipal: Ofício nº 174/2019 – Respostas ao Ofício nº 141/2019; Ofício nº 

184/2019 – Convite para a Assessora Jurídica participar de reunião; Ofício nº 

185/2019 – Encaminhamento de Projeto de Lei; Projeto de Lei nº 038/2019 de 

autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

contratar por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional 

interesse pública 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais, nos termos do artigo 37, 

inciso IX, da constituição Federal e da Lei Municipal n.º 530/2002, e dá outras 

providências.”; Ofício nº 187/2019 – Resposta ao Ofício nº 159/2019. Em seguida 

passou-se para a leitura dos expedientes recebido de diversos: Arquivamento – 

Ministério Público; Arquivamento – Ministério Público; Ofício nº 002/2019 – 

COMPAQ; Ofício nº 016/2019 – Associação Comercial e Industrial de Victor 

Graeff; Ofício nº 480/2019 – Poder Judiciário. Em seguida foi aberto o espaço 

para a Leitura dos Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício nº 159/2019 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 160/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 

161/2019 – Escola Municipal de Ensino Infantil Felipe Alflen; Ofício nº 162/2019 

– Coordenadora Pedagógica; Ofício nº 163/2019 – Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Desporto e Turismo; Ofício nº 164/2019 – Câmara Mirim; 

Ofício nº 165/2019 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e 

Turismo; Ofício nº 166/2019 – Brigada Militar; Ofício nº 167/2019 – Brigada 

Militar; Ofício nº 168/2019 – Wesley Glienke; Ofício nº 169/2019 – Secretaria 

Municipal de Agricultura e Desenvolvimento; Ofício nº 170/2019 – APAE; 

Ofício nº 171/2019 – Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; Ofício 

nº 172/2019 – Conselho Tutelar; Ofício nº 173/2019 – Brigada Militar; Ofício nº 

177/2019 – Ministério Público; Em seguida passou-se para o espaço dos 

expedientes apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados os 

seguintes: -Projeto de Resolução nº 004/2019 de autoria da Mesa Diretora que  
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.................................continuação da ATA Nº 011/2019 – De 08/07/2019. 

 “Cria Ouvidoria da Câmara Municipal de Victor Graeff.”; -Anteprojeto de Lei 

nº 001/2019 de autoria do Ver. ADRIANO R. MATTGE que “Dispõe sobre a 

isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU aos 

portadores de neoplasia maligna (câncer), HIV e Tuberculose e dá outras 

providências.” ; -Requerimento nº 069/2019 de autoria do Ver. ADRIANO 

RODRIGO MATTGE que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

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

Municipal solicitando informações de quando se dará início a execução do novo 

núcleo habitacional.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 070/2019 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. Carlos 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 

071/2019 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 ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, solicitando 

recuperação do acesso a propriedade do Sr. Olmiro Borghardt, com a colocação 

de pedras e bueiros.” Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 072/2019 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 e COMDICA, solicitando informações a respeito da eleição 

dos novos membros do Conselho Tutelar, que ocorrerá no mês de outubro de 

2019.” Aprovado por unanimidade; -Indicação nº 007/2019 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, indicando a aquisição de uma área de terra, com o intuito de utiliza-la 

para realização de eventos.” Aprovada por unanimidade.  Sendo que foram esses 

os expedientes apresentados pelos vereadores, passou-se para o espaço reservado 

aos pedidos verbais: 1.Pedidos de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO 

MATTGE: -Solicita a Associação Comercial e Industrial de Victor Graeff, 

informações referentes ao regulamento da 12ª EXPOVIG, bem como, referente 

aos valores das taxas que serão cobradas dos expositores; -Solicita 

encaminhamento de expediente para a Associação de Pais e Amigos dos  
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.................................continuação da ATA Nº 011/2019 – De 08/07/2019. 

Excepcionais, no sentido de parabenizar todos os colaboradores envolvidos na 

realização do Café Colonial realizado no dia 06 de julho de 2019, que de certa 

forma contribuíram para o sucesso deste evento. O pedido foi apoiado pelo Ver. 

AUGUSTO JULIANO LISKA; -Solicita expediente ao Consulado do 

Internacional de Victor Graeff, e ao Consulado do Grêmio de Victor Graeff, com 

o objetivo de agradecer e parabenizar o ato de doação das camisetas para a 

realização da rifa beneficente da APAE; -Solicitou encaminhamento de ofício de 

parabenização ao Executivo Municipal, EMATER, Associação das Cuqueiras e 

Artesãos, e a Servidora Municipal Sra. Cristiane Savandinstky, pelo sucesso na 

realização da 6ª Edição do Jantar Sopa no Pão, que ocorreu no dia 28 de junho de 

2019; -Solicitou encaminhamento de ofício de parabenização para a dupla “Veri 

& Júlia”, pela conquista do 1º Lugar no Festival da Canção em São José do 

Cedro/SC. O pedido recebeu o apoio do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA que 

também encaminhou votos de parabenização; -Solicitou ao Deputado Federal 

Giovani Cherini destinação de emenda parlamentar para construção de um 

caminhódromo em nosso município, bem como a destinação de um Kit de 

equipamentos para o Conselho Tutelar de nosso município; -Solicitou ao 

Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, solicitando a limpeza e o 

patrolamento do trecho entre a antiga propriedade do Sr. Valdemar Koeche, 

seguindo até a propriedade do Sr. Alcindo Petri; 2.Pedidos de autoria do Ver. 

AUGUSTO JULIANO LISKA: -Solicitou a Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social, relação de quantos funcionários estão trabalhando no Posto de 

Saúde do município, e quais as atribuições/funções de cada servidor; -Solicitou 

ao Executivo Municipal, reparos na iluminação pública na Rua 23 de outubro, em 

frente a propriedade do Sr. Abel Wentz e na Rua Augusto Liska, em frente a 

propriedade do Sr. Ildo Fey; 3.Pedidos de autoria do Ver. ADEMAR JACÓ 

HAHN: -Solicitou que o Executivo Municipal agende uma reunião com os 

professores da Banda Municipal, juntamente com a Secretaria de Educação, 

Cultura, Desporto e Turismo, Diretora de Cultura com o objetivo de criar uma 

comissão e assim ir em busca de recursos para serem investidos na Banda 

Municipal; -Solicita encaminhamento de expediente para Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Desporto e Turismo, com objetivo de encaminhar votos de 

parabenização a Diretora de Cultura, pela participação da Banda Municipal no 1º 

Entreveiro Cultural Regional realizado no município de Tapera/RS, momento em 

que 14 municípios da região participaram da programação, com o objetivo de 

apresentar as potencialidades culturais. Não havendo nenhum inscrito no espaço  
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.................................continuação da ATA Nº 011/2019 – De 08/07/2019. 

do Pequeno Expediente, foi dado início a Ordem do Dia, momento em que foi 

realizada a leitura, discussão e votação dos processos legislativos. Foi realizada a 

leitura e feita a discussão do 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.”, momento em que a Verª. 

ADRIANA T. M. NEUHAUS solicitou Pedido de Vistas (aprovado pelo 

plenário). O Projeto de Lei nº 031/2019 de autoria do Executivo Municipal 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.” foi 

aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei nº 037/2019 de autoria do Executivo 

Municipal que “Cria gratificação para o exercício da atividade de Ouvidor-

Geral do Município, responsável pela Ouvidora-Geral do Município de Victor 

Graeff/RS, nos termos do Decreto Municipal nº. 059/2019, bem como Lei 

Federal nº 13.460/2017”, foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei nº 

034/2019 de autoria da Mesa Diretora que “Altera vencimento e padrão do cargo 

de Motorista e o vencimento do Assessor da Presidência no Quadro de Cargos 

da Câmara de Vereadores de Victor Graeff.” foi aprovado pela maioria dos votos 

com Emenda Modificativa. (Voto Contrário: Ver. MARCIO HOWE). A emenda 

modificativa foi aprovada por unanimidade. O Projeto de Lei nº 035/2019 de 

autoria da Mesa Diretora que “Cria cargo de Auxiliar de Serviços Gerais no 

Quadro de Cargos da Câmara de Vereadores de Victor Graeff.” foi rejeitado 

pela maioria dos votos (Votos Contrários: Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA, 

Ver. IRNO LAVALL, Ver. ADEMAR JACÓ HAHN, Ver. MARCIO HOWE. 

Absteve-se do voto a Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS). O Projeto de Lei nº 

036/2019 de autoria da Mesa Diretora que “Atribui pagamento de gratificação 

aos membros dos Órgãos de deliberação coletiva da Câmara de Vereadores e dá 

outras providências.” foi aprovado por unanimidade. Não havendo nenhum 

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

primeiramente o Ver. ADRIANO R. MATTGE utilizou o espaço, momento em 

que pediu aos colegas análise de seu Anteprojeto de Lei nº 001/2019. Além disso 

comentou sobre a localização do terreno doado ao Sr. ROBERTO STHOLL para 

a construção da lavagem de veículos, e comenta sobre os terrenos na cidade que 

não estão sendo bem aproveitados. Além disso também comentou sobre a ideia 

do empresário da WK Rotomoldagem em doar equipamentos para a construção  
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.................................continuação da ATA Nº 011/2019 – De 08/07/2019. 

de parquinho infantil no Distrito Industrial, caso um caminhódromo fosse 

construído as margens da ERS-142. Além disso, comentou que iria comentar 

sobre as questões de aumento de salário no Executivo Municipal, porém não vale 

a pena, pois tem motoristas que dirigem mesmo sem ter a carteira específica. Em 

seguida a Verª ADRIANA T. M. NEUHAUS comentou que ficou muito triste no 

momento em que colocou sua opinião sobre o letreiro da fachada da Câmara de 

Vereadores, e o Presidente do Legislativo respondeu que está parte seria decidida 

pela Mesa Diretora, e dessa forma a Edil lamenta estar em nove vereadores e 

somente a Mesa Diretora tomar decisões. Além disso comentou sobre alguém 

estar comandando o Presidente, e solicitou que o Presidente pense sobre a sua 

atitude, e que não seja levado por ninguém. Lamentou estar na Casa a dez anos, e 

não poder dar uma ideia sobre o letreiro da Câmara, disse que não precisam fazer 

como ela pediu, mas que a escutem. Finalizou pedindo ao presidente que ele seja 

quem ele é, e que não queira ser mais que isso, além disso solicitou que o 

Presidente tenha mais comando. Em respeito ao Projeto de Lei, comentou que 

acreditar que a Servidora DAIANE IARA NOGUEIRA WEBER mereça o 

aumento, e acredita que o Servidor JAIME ROBERTO BERGMEIER tenha o 

dever de lavar o carro. Referente ao seu voto sobre o Projeto de Lei que autoriza 

a contratação de auxiliar de serviços gerais para a Câmara de Vereadores, 

justificou que se absteve do voto, levando em consideração de que se o aumento 

foi dado para a Servidora DAIANE IARA NOGUEIRA WEBER por ela realizar 

estas funções, porque contratar outra pessoa para estas atribuições. Em seguida o 

Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA utilizou o espaço das Explicações Pessoais, 

momento em que comentou que a Mesa Diretora toma estas decisões e definições, 

e que realmente ficou sentido sobre as colocações da Verª. ADRIANA T. M. 

NEUAHUS. Sobre o aumento de salário do motorista e da assessora da 

presidência, acredita ser justo, e lamenta a rejeição do Projeto de Lei que autoriza 

a contratação de auxiliar de serviços gerais para a Câmara de Vereadores, pois 

isto deverá ser regularizado, e explica que por empresa terceirizada não é possível, 

pois a Lei não permite. Logo após o Ver. ADEMAR JACÓ HAHN utilizou o 

espaço para fazer as suas colocações, primeiramente comentou sobre a questão 

levantada na discussão do Projeto de Lei nº 035/2019, sobre a expressão “cama, 

mesa e banho” que estava inclusa nas atribuições do auxiliar de serviços gerais. 

Comentou ainda sobre as formas de expressão e de abordagem, que as vezes 

chateiam os outros. Além disso, também comentou sobre a situação que envolveu 

o Servidor JORGE L. BERWIG, e explicou que em algumas situações não se  
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sente tratado como um vereador, e que tem a impressão muitas vezes que o 

vereador não teu seu respaldo. Comentou que todos deviam passar pela 

experiencia de se candidatar e fazer campanha, pois todos os vereadores eleitos, 

hoje atuam por méritos, e dessa forma merecem o respeito que a função exige.  

Também comentou que durante a semana esteve na Câmara de Vereadores e foi 

muito bem atendido por todos os servidores. Sobre a questão da contratação de 

auxiliar de serviços gerais para a Câmara de Vereadores, comentou que fez a 

opção de conceder o aumento dos funcionários que foram reivindicados, e que 

nesse momento não achou interessante a criação de mais um cargo, não que ele 

seja contra. Finalizou pedindo ao Presidente, que se a Câmara tem recursos livres 

que possibilitam o aumento para os funcionários, que as reivindicações dos 

vereadores sejam atendidas, quando solicitado para fazer viagens em busca de 

recursos, que em seu entendimento são importantes, pois todos aqui estão com o 

mesmo objetivo que é trabalhar em prol da comunidade, e quando isso é 

conquistado, todos ficam felizes. Logo após o Ver. PAULO LOPES GODOI fez 

suas colocações, momento em que fez um breve relatório sobre a viagem realizada 

no dia 26/06/2019, juntamente com o Presidente e com o Ver. VALDIR JOSÉ 

VIEIRA para Porto Alegre, citando os Gabinetes e as Secretarias Estaduais 

visitadas. Além disso, comentou que estiveram no Secretaria Estadual de 

Transportes, solicitando o fechamento do trevo de acesso de nosso município, e 

explicou que no projeto de recuperação da RS-223, não esta incluso o fechamento 

do trevo, porém estão encaminhando uma solicitação para elaboração de um novo 

projeto que vise a construção de uma rótula em nosso trevo de acesso, e que assim 

que tiver novos recursos disponíveis para a RS-223 o projeto será executado. 

Também comentou que referente aos tachões na Avenida Cochinho, o DAER 

concordou que está perigoso, que a situação será avaliada, e dessa forma, ou os 

mesmos serão removidos, ou serão deslocados para um lado, permitindo o 

estacionamento em apenas um lado da via. Além disso levantou a situação de que 

o repasse da parte patronal do município para o fundo de previdência dos 

servidores municipais está com quatro meses de atraso, e dessa forma os 

vereadores devem ficar em alerta, preocupando-se sempre com o futuro dos 

funcionários municipais, e que dessa foram, em sua consciência só confirma sua 

posição favorável na emenda que retirou parte do financiamento que investiria em 

pavimentação. 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  
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Explicações Pessoais.  Dessa   maneira, o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA 

lamentou a ausência da Verª ADRIANA T. M. NEUHAUS para ouvir seus 

argumentos, acredita que talvez ele tenha se expressado mal, em relação ao layout 

da fachada, pois o mesmo está seguindo o Projeto de Lei de autoria do Ver. 

VALDIR JOSÉ VIEIRA que denominou o prédio de "Câmara Municipal De 

Vereadores - Waldomiro Hoffstaedter” e que assim será seguido, sem 

possibilidade de mudança e que era essa a explicação que ele gostaria de ter dito, 

porém talvez tenha se expressado mal, e dessa forma pediu desculpas para a Verª.  

ADRIANA T. M. NEUHAUS. Também comentou que não esta sendo autoritário 

de maneira nenhum e que sempre foi a mesma pessoa, e que nunca deixou ser 

influenciado por vereador nenhum, pois possui a sua opinião e sua opinião gera 

consequências, e que só está na cadeira com presidente pois foi escolhido, e que 

sentado na cadeira como presidente, não é mais do que ninguém, apenas está 

representando o Poder Legislativo como Presidente, porém a função exige que em 

alguns momento ele terá que manter a ordem da Casa. Lamentou a rejeição do 

Projeto de Lei de contratação de auxiliar de serviços gerais para a Câmara de 

Vereadores. Além disso também comentou sobre as colocações do Prefeito 

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN em relação a perfuração do poço artesiano, porém 

em nenhum momento comentou que os Vereadores MARCIO PINTO DA SILVA 

e Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA também fizeram estas reinvindicações. 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 22 

de julho 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 Nestor Jung, Jorge L. Berwig, Vagner Paz Ferreira, 

Vera Cecilia Wentz, Daiane I. N. Weber, Jaime R. Bergmeier. Câmara Municipal 

de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 08 dias do mês de julho do ano de 

2019./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.././././././././././././././././ 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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