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ATA Nº 012/2019 Da Sessão Ordinária - Realizada em 22/07/2019. 

Aos vinte e dois 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 011/2019, da Sessão anterior, sendo aprovada 

por unanimidade. Em seguida foi realizada a leitura dos expedientes recebidos do 

Executivo Municipal: Ofício nº 192/2019 – Encaminhamento de Projetos de Lei; 

-Projeto de Lei nº 039/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o 

município de Victor Graeff a outorgar escritura pública de doação.”; Ofício nº 

188/2019 – Encaminhamento de Projetos de Lei;  -Projeto de Lei nº 040/2019 de 

autoria do Executivo Municipal que “Altera art. 1º da Lei 1.785 de 13 de 

novembro 2018 e dá outras providências”; -Projeto de Lei nº 041/2019 de autoria 

do Executivo Municipal que “Altera art. 1º da Lei 1.752 de 26 de dezembro de 

2017 e dá outras providências.”. Em seguida passou-se para a leitura dos 

expedientes recebido de diversos: Comunicado – RGE; Ofício nº 018/2019 – 

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

Graeff. Em seguida foi aberto o espaço para a Leitura dos Expedientes expedidos 

pelos vereadores: Ofício nº 178/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 179/2019 

– Executivo Municipal; Ofício nº 180/2019 – Associação Comercial, Industrial, 

Agropecuária e Prestação de Serviços de Victor Graeff; Ofício nº 181/2019 – 

APAE; Ofício nº 182/2019 – Consulado do Internacional; Ofício nº 183/2019 – 

Consulado do Grêmio; Ofício nº 184/2019 – EMATER; Ofício nº 185/2019 – 

Associação das Cuqueiras; Ofício nº 186/2019 – Cristiane Savadintzky; Ofício nº 

187/2019 – Veridiane Becker; Ofício nº 188/2019 – Júlia Kuhn; Ofício nº 

189/2019 – Dep. Federal Giovani Cherini; Ofício nº 190/2019 – COMDICA; 

Ofício nº 180/2019 – Ofício nº 191/2019 – Sec. Mun. de Educação, Cultura, 

Desporto e Turismo; Ofício nº 192/2019 – Associação dos Artesãos; Ofício nº 

193/2019 – Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social; Mesa Diretora. Em seguida 

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

foram apresentados os seguintes: -Requerimento nº 073/2019 de autoria do Ver. 

PAULO LOPES GODOI que “Requer a Mesa Diretora, depois de discutido pelo  
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.................................continuação da ATA Nº 012/2019 – De 22/07/2019. 

Plenário e se aprovado for, que seja enviada correspondência a 

SecretariaMunicipal de Saúde e Assistência Social, para que realize exames 

histopatológico e de potabilidade na água de consumo da cidade e de todo interior 

do município.” Aprovado por unanimidade; -Moção de Pesar nº 002/2019 de 

autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE e da Verª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS pelo falecimento do Sr. LAURO REINOLDO KOHLRAUSCH cujo 

falecimento ocorreu no dia 11 de julho de 2019. 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. 

PAULO LOPES GODOI: -Solicitou que a administração entre em contato com a 

agência dos correios, solicitando que seja feita a entrega das correspondências aos 

moradores do Loteamento Alflen. 2.Pedidos de autoria do Ver. ADRIANO 

RODRIGO MATTGE: -Solicitou ao Executivo Municipal, através do Secretário 

de Administração que envie cópia do Projeto existente referente ao 

caminhódromo no Distrito Industrial, elaborado no ano de 2011 durante a Gestão 

2009-2012; -Solicitou o encaminhamento de ofício para a Servidora Municipal 

Cristiane Savandinstky no sentido de solicitar informações se está sendo 

providenciado as placas indicando o Caminho das Topearias, Flores e Aromas, 

pois esse assunto foi discutido na Câmara de Vereadores, e alguns vereadores 

ficaram de contribuir com o custo da confecção das placas.  O pedido é justificado 

levando em consideração que a temporada de visitas ao roteiro vem se 

aproximando, e as placas de indicação não foram produzidas; -Solicitou o 

encaminhamento de ofício ao Sr. Tiago Veiga, no sentido de parabenizá-lo pela 

aprovação no “Máster em Intervención Logopedia na UCM (Madrid). O Edil 

parabeniza o destaque que o jovem Victorense vem apresentando em outros 

países, e investindo em sua profissão; -Solicitou o encaminhamento de ofício ao 

Sr. Rômulo De Negri lhe parabenizando pela Posse como Presidente do Lions 

Clube de Victor Graeff, que ocorreu no dia 18 de julho de 2019; -Solicitou a 

Câmara de Vereadores, elaboração de projeto para transmissão ao vivo das 

sessões plenárias na Rádio Alto Jacuí; -Solicitou a Secretaria Municipal de Obras, 

melhorias de alguns pontos críticos das estradas do interior de nosso município. 

O edil ressaltou que já repassou os pontos ao Secretário responsável. 3. Pedidos 

de autoria do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA: -Solicitou a Mesa Diretora, 

implantação de bicicletário na Câmara de Vereadores. E desta forma, também 

solicitou que a Câmara de Vereadores providencie vagas de estacionamento para  
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.................................continuação da ATA Nº 012/2019 – De 22/07/2019. 

idosos e deficientes. 4. Pedidos de autoria da Verª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS: -Solicitou via Secretaria Municipal de Obras, recuperação do trecho 

da estrada geral em São José da Glória, desde a propriedade da Sra. Locádia 

Althaus até a Ponte do Arroio Grande, próxima a propriedade do Sr. Abílio 

Sossmaier, especialmente no bueiro, em frente a propriedade do Sr. Ingbert 

Schultz; -Solicitou a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, e a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente realização de Campanha Informativa 

com instruções de como combater o mosquito Simuliidae (popular borrachudo), 

bem como maneiras de eliminação dos focos. Sugeriu que este material seja de 

simples manuseio, para que o mesmo possa ser entregue pelos Agentes 

Comunitários de Saúde em suas visitas as residências. Além disso, solicitou que 

seja verificada a possibilidade de colocar inseticidas biológico na água, com 

intuito de combater o mosquito borrachudo. 5. Pedidos de autoria do Ver. 

ADEMAR JACÓ HAHN: -Parabenizou o Executivo Municipal e o Diretor de 

Esportes Sr. Evandro Rossi pela realização do Campeonato Municipal. Destacou 

a grandiosidade do evento e a participação de times da região; -Solicitou 

encaminhamento de ofício de parabenização as equipes que se consagraram 

campeãs do Campeonato Municipal de Futsal e Vôlei. 6. Pedidos de autoria do 

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

Secretaria competente, serviços com o caminhão e carregadeira na propriedade 

do Sr. Rosalvo Mühl, pois melhorias no acesso a leitaria estão sendo 

reivindicadas; -Solicitou encaminhamento de expediente ao Executivo Municipal, 

ao Coordenador do Loteamento Cidade Alta, e a Corsan, questionando qual a 

previsão do término das instalações da rede de água no loteamento, levando em 

consideração que já possui moradores e a rede de água não está concluída; -

Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, o patrolamento da 

estrada entre a propriedade da família Schultz, até a divisa com o município de 

Ernestina. Além disso, também solicita que seja aberta as sarjetas deste trecho, e 

a retirada da vertente que passa pela estrada; -Solicitou ao Executivo Municipal, 

a recuperação da iluminação pública em frente ao Clube Aliança em Linha Jacuí. 

Não havendo nenhum inscrito no espaço do Pequeno Expediente, foi dado início 

a Ordem do Dia, momento em que foi realizada a leitura, discussão e votação dos 

processos legislativos. O 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.” Foi rejeitado pela maioria dos votos  
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.................................continuação da ATA Nº 012/2019 – De 22/07/2019. 

 (Votos Contrários: Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS, Ver. ADRIANO R. 

MATTGE, Ver. PAULO LOPES GODOI, Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA e Ver. 

MARCIO PINTO DA SILVA). O 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.” foi aprovado por unanimidade. O 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.”  foi 

aprovado por unanimidade. Não havendo nenhum inscrito no espaço da Tribuna 

Livre, abriu-se o espaço das Explicações Pessoais. A Verª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS aproveitou a oportunidade para comentar sobre a situação do 

atendimento da agência dos correios de nosso município, principalmente pelo não 

atendimento em alguns dias e pela falta de educação do Funcionário DIEGO. A 

Edil em conversa com o Prefeito CLÁUDIO AFONSO ALFLEN, solicitou 

providências nesse assunto, e no dia seguinte os responsáveis regionais já estavam 

em reunião com o Prefeito.  Ressaltou que sua briga maior nem é tanto contra o 

funcionário, mas sim pelos dias em que a agência se encontra fechada. 

Publicamente elogiou o trabalho do Carteiro OSMAR. Comentou sobre o 

funcionário DIEGO chamar os munícipes de “Povinho de Victor Graeff”. 

Segundo informações que a Vereadora tem, a agência dos correios de Não-Me-

Toque se recusou de aceitar o funcionário DIEGO, e que o município de Marau 

também teve problemas com o mesmo, e dessa forma, a Edil concluiu dizendo 

que com estas informações, percebe-se que o problema não está no município e 

sim no funcionário. Em seguida o Ver. ADRIANO R. MATTGE aproveitou o 

momento para falar sobre o munícipe THIAGO VEIGA, que busca seus 

conhecimentos profissionais fora de nosso País, e que hoje está com uma 

Campanha para arrecadar recursos para arcar com seus custos. Além disso, 

também comentou sobre sua ideia em construir um caminhódromo no Distrito 

Industrial, e em conversa com o Empresário CLEBER, o mesmo se colocou a 

disposição para a construção de um parquinho infantil no mesmo local, para que 

as crianças possam brincar enquanto os pais realizam as atividades esportivas. 

Além disso, comentou que conversou com os empresários CLEBER e ROBERTO, 

.........................................................................................continua na fl. seguinte. 
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.................................continuação da ATA Nº 012/2019 – De 22/07/2019. 

e os mesmos colocaram as empresas a disposição para os vereadores visitar as 

mesmas. Além disso comentou sobre o Campeonato Municipal, que se for 

observado bem, não é apenas municipal, pois contou com vários times da região, 

e reconhece a importância desta participação. Além disso parabenizou o Servidor 

EVANDRO ROSSI pela realização do Campeonato. Logo após o Ver. ADEMAR 

JACÓ HAHN também comentou sobre a realização do Campeonato Municipal, e 

da participação dos times da região, e que da maneira que foi organizado, merece 

reconhecimento, e dessa forma parabeniza o Servidor EVANDRO ROSSI pela 

organização. Além disso o Edil comentou que nas terças-feiras a tarde o mesmo 

trabalha na Escola Estadual de Educação Básica Dr. José Maria de Castro, e dessa 

forma  solicitou ao Presidente do Legislativo, que observe  esta questão e que se 

possível, não realiza-se as sessões mirins na terça-feira, pois o mesmo tem 

interesse em participar, porém nesse dia não será possível. Também solicitou que 

sejam revistos os horários das reuniões agendadas em dias de sessões, após às 17 

horas, visto que a Comissão de Constituição e Justiça costuma se reunir nesses 

dias e horários, e com outras reuniões se cria uma certa dificuldade. 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 12 de agosto 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 L. Berwig, Vagner Paz Ferreira, Vera Cecilia Wentz e Jaime R. 

Bergmeier. Câmara Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 22 dias do 

mês de julho do ano de 2019./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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