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ATA Nº 013/2019 Da Sessão Ordinária - Realizada em 12/08/2019. 

Aos doze dias do mês de agosto 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 012/2019, da Sessão anterior, sendo aprovada por unanimidade. 

Em seguida foi realizada a leitura dos expedientes recebidos do Executivo 

Municipal: Ofício nº 210/2019 – Solicitação de documentos referentes ao 

Anteprojeto de Lei nº 001/2019;  Ofício nº 214/2019 – Encaminhamento de 

Projetos de Lei; -Projeto de Lei nº 043/2019 de autoria do Executivo Municipal 

que “Altera art. 2º da lei 1.772 de 15 de maio de 2018 e dá outras providências.”; 

-Projeto de Lei nº 044/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro sob a forma de apoio 

cultura à Associação Comunitária Victorense de Comunicação e dá outras 

providências.”; -Projeto de Lei nº 045/2019 de autoria do Executivo Municipal 

que “Altera o art. 1º, parágrafos 8º e 9º, da Lei Municipal nº 1.801/2019, para 

determinar as localizações das microáreas n.º 07 e 08.”; -Projeto de Lei nº 

046/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o município de 

Victor Graeff a outorgar escritura pública de doação.”; Ofício nº 216/2019 – 

Encaminhamento de Projetos de Lei; -Projeto de Lei nº 047/2019 de autoria do 

Executivo Municipal que “Altera a Lei Municipal nº 1.456/2013, para modificar 

o prazo de validade da Licença de Operação (LO) para a 

atividade/empreendimento cemitério, conforme as Resoluções do CONSEMA 

n.º 038/2003 e 372/2018 e dá outras providências.”; -Projeto de Lei nº 048/2019 

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

a contratar por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público 1 (um) Professor – Séries Iniciais, nos termos do 

artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e da Lei Municipal n.º 530/2002, 

e dá outras providências.”; Ofício nº 217/2019 – Encaminhamento de Projetos 

de Lei; -Projeto de Lei nº 049/2019 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) Auxiliar de 
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Ensino, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e da Lei 

Municipal nº 530/2002, e dá outras providências.”. Em seguida passou-se para 

a leitura dos expedientes recebido de diversos: Nota à Imprensa – RGE; Edital nº 

001/2019 – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(COMDICA); Ofício nº 020/2019 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável; E-mail – Nutri Vital Volêi; Convite Audiência 

Pública – Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; Ofício nº 

00072/2019/DRSP/RGE; Cientificação nº 379/2019 – Ministério Público; Ofício 

Circular nº 021/2019 – UFERGS; Ofício nº 017/2019 – Diretora Municipal de 

Cultura e Turismo; Convite – Deputado Estadual Luís Augusto Lara; Ofício nº 

018/2019 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. Em 

seguida foi aberto o espaço para a Leitura dos Expedientes expedidos pelos 

vereadores: Ofício nº 199/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 200/2019 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 201/2019 – Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social; Ofício nº 202/2019 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável; Ofício nº 203/2019 – Secretaria Municipal de 

Obras; Ofício nº 204/2019 – Sra. Lory Kohlrausch; Ofício nº 205/2019 – Sra. 

Cristiane Savadintzky; Ofício nº 206/2019 – Sr. Tiago Veiga; Ofício nº 207/2019 

– Lions Clube; Ofício nº 208/2019 – Diretor de Esportes; Ofício nº 209/2019 – 

CORSAN; Ofício nº 210/2019 – Halu Empreendimentos; Ofício nº 213/2019 – 

Nutri Vital; Ofício nº 214/2019 – Amigas da Bola; Ofício nº 215/2019 – Juventus; 

Ofício nº 216/2019 – Arsenal; Ofício nº 218/2019 – Executivo Municipal. Em 

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

onde foram apresentados os seguintes: -Projeto de Resolução nº 005/2019 de 

autoria da Mesa Diretora que “Inclui no Regimento Interno da Câmara 

Municipal o TÍTULO XIII, que dispõe sobre a Ouvidoria Legislativa, com os 

arts. 197 e 198 e dá outras providências.”; -Projeto de Resolução nº 006/2019 de 

autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a estrutura e o funcionamento da 

Ouvidoria Parlamentar da Câmara Municipal de Victor Graeff, na forma do 

disposto nos arts. 197 e 198 do Regimento Interno.”; -Projeto de Resolução nº 

007/2019 de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a realização da Sessão 

Ordinária da Câmara Municipal na localidade de Linha Jacuí e dá outras 

providências.”; -Requerimento nº 074/2019 de autoria da Ver. ADRIANA T. M. 

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

aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, via 
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Secretaria Municipal de Obras, solicitando a recuperação do acesso a residência 

da Sra. Sandra Rodrigues Da Silva, em São José do Umbú.”. Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 075/2019 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 a Secretaria Municipal de 

Administração, setor de fiscalização, pedindo para que ocorram fiscalizações nos 

alvarás de funcionamento das empresas do nosso comércio, relacionando com a 

atuação deste mesmo comércio.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 

076/2019 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 a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, solicitando 

imediata contratação de 02 (dois) auxiliares odontológicos para trabalhar com as 

Cirurgiãs Dentistas que atendem na Unidade Básica de Saúde e na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Leonel de Moura Brizola.”. Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 077/2019 de autoria do Ver. ADEMAR JACÓ 

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

aprovado for, que o Senhor Presidente do Legislativo encaminhe para a votação 

os Projetos de Lei nº 048/2019 e 049/2019, na pauta da 13ª Sessão Ordinária.”. 

Aprovado por unanimidade; -Indicação nº 008/2019 de autoria dos Vereadores: 

Ver. ADEMAR JACÓ HAHN, Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS, Ver. 

ADRIANO R. MATTGE, Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA, Ver. IRNO 

LAVALL, Ver. MARCIO HOWE, Ver. MARCIO PINTO DA SILVA, Ver. 

PAULO LOPES GODOI e Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA que “Solicitam à Mesa 

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

correspondência ao Executivo Municipal para que seja analisada a viabilidade de 

propor aumento nos vencimentos dos servidores dos cargos de 

Motorista/Operador de Máquinas e Agente Administrativo Auxiliar e alterar a lei 

do vale alimentação, nos termos das minutas de Projetos de Leis nº 001, 002 e 

003/2019 anexas. Mas, acaso o estudo preliminar ou esboço não sejam 

considerados pelo Executivo Municipal, requerem seja justificado e comprovado 

os motivos para não apresentação dos Projetos de Lei”. Aprovada por 

unanimidade; -Indicação nº 009/2019 de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO 

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

aprovado for, que seja enviada a correspondência ao Executivo Municipal 

indicando que a administração invista na confecção de pequenos adesivos de 
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identificação do município, para serem colados na parte traseira dos veículos, 

próximo as placas padrão Mercosul.”. Aprovada por unanimidade; -Indicação nº 

010/2019 de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE que “Solicita à 

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

enviada a correspondência para a CORSAN, indicando que seja colocada uma 

válvula bloqueadora de ar no relógio de água dos munícipes.”. Aprovada por 

unanimidade;  -Indicação nº 011/2019 de autoria do Ver. PAULO LOPES GODOI 

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

for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal para que seja 

analisada a viabilidade de propor a municipalização de trecho urbano ou rural da 

rodovia ERS – 142 e estabelecer obrigatoriedade na aplicação de 100% da 

arrecadação do IPVA na manutenção das rodovias municipais, nos termos das 

minutas de Projetos de Leis nº 004 e 005/2019, respectivamente e anexas. Mas, 

acaso o estudo preliminar ou esboço não sejam considerados pelo Executivo 

Municipal, requerem seja justificado e comprovado os motivos para não 

apresentação dos Projetos de Lei”. Aprovada por unanimidade; -Indicação nº 

012/2019 de autoria do Ver. ADEMAR JACÓ HAHN que “Solicita à Mesa 

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

correspondência ao Executivo Municipal indicando que o mesmo busque maiores 

informações sobre o Programa do Governo Estadual + Turismo.”. 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 da Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS: -Solicitou a Secretaria Municipal 

de Saúde e Assistência Social, providências no telefone do Posto de Saúde de São 

José da Glória, pois a situação é vergonhosa. Comentou sobre a situação ocorrida, 

momento em que a Secretaria Municipal não conseguiu avisar o Posto de Saúde 

da localidade que um médico não conseguiria prestar o atendimento naquele dia, 

pois não iria conseguir se deslocar até aquela unidade, e dessa forma pacientes 

ficaram horas esperando por atendimento pela falta de comunicação; -Solicitou 

ao Executivo Municipal informações se possui alguma negociação referente ao 

trevo de acesso ao Entreposto 18 da Cotrijal, localizado em São José da Glória. A 

Edil ressaltou a importância de um trevo de acesso aos produtores da região; 2. 

Pedidos de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE: -Solicitou ao 

Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, transparência do recurso de 

R$374.000,00 que vem sendo aplicados nas estradas de nosso município. Dessa 
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forma, solicita que encaminha relação de quantos quilômetros serão restaurados, 

e em qual localidade será investido, qual os valores das cargas de cascalhos e de 

onde serão retiradas, e quantas serão necessários por quilômetros; -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; 3. Pedidos de autoria do Ver. 

AUGUSTO JULIANO LISKA: -Solicitou a CORSAN, o conserto da rede de 

encanamento água na Rua 23 de outubro, em frente a SODESC, local onde possui 

um vazamento a mais de um mês; -Solicitou ao Executivo Municipal, via 

Secretaria de Obras, colocação de um bueiro nas propriedades dos senhores, José 

Bach e José Carlos, em Posse Cerrito e também no acesso a propriedade do Sr. 

Carlos Muller; -Solicitou ao Executivo Municipal, recuperação da iluminação 

pública na Rua 23 de outubro, em frente a propriedade Plínio Bettcher e na Rua 

Augusto Liska, em frente da propriedade do Sr. Ildo Fey. O edil ressaltou que este 

pedido está sendo solicitado pela terceira vez, passado dois meses e até o 

momento nada foi feito; 4. Pedidos de autoria do Ver. IRNO LAVALL: -Solicitou 

ao Executivo Municipal, revisão nos bueiros que se encontram trancadas na 

localidade de Linha Jacuí, na oportunidade em que a Secretaria competente estiver 

a serviço na região; 5. Pedidos de autoria do Ver. MARCIO HOWE: -Solicitou 

ao Executivo Municipal, realização da instalação da iluminação pública na nova 

rede elétrica do Distrito Industrial, pois os postes já estão instalados, porém ainda 

não possui iluminação pública nessa nova rede; 6. Pedidos de autoria do Ver. 

MARCIO PINTO DA SILVA: -Solicitou encaminhamento de ofício para os 

servidores da Unidade Básica de Saúde Dr. Admilson Rodrigues da Silva e Sra. 

Eliane Solletti, reconhecendo e parabenizando os mesmos pelos trabalhos 

prestados aos munícipes, nos atendimentos, encaminhamentos de exames e 

procedimentos; -Solicitou ao Executivo Municipal que elabore um Projeto de Lei 

que permita a cobrança de taxa dos munícipes que já foram notificados várias 

vezes por ser encontrado larvas do mosquito Aedes Aegypti em suas residências, 

e não tomaram as devidas providências, para de certa forma penalizar e 

conscientizar estas pessoas, e evitar que o mosquito se propague em nosso 

município. Além disso, sugeriu que no mesmo Projeto de Lei, fosse abordado a 

questão da falta de manutenção e limpeza nos terrenos baldios. Considerando que 

foram esses os pedidos verbais dos vereadores, abriu-se o espaço do pequeno 

expediente, momento em que o Ver. PAULO LOPES GODOI, aproveitou o 

.....................................................................................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 013/2019 – De 12/08/2019. 

espaço para falar sobre a visita que fez nas estradas do interior juntamente com o 

Ver. AUGUSTO J. LISKA, elaborando um relatório da situação da grande 

maioria das estradas do interior, com levantamento fotográfico. Ressaltou que a 

visita foi realizada em um dia de chuva, se tornando muito importante. Informou 

que a situação no geral é bastante preocupante, principalmente nos acessos a 

propriedades, buracos nas estradas gerais, e quando recuperada os trechos, não 

recuperam as sarjetas, falta de pedras, se tornando muito preocupante as estradas 

de nosso interior. Ressaltou que os serviços que vem sendo realizado, são de baixa 

qualidade. Comentou sobre a entrada de recursos da praça de pedágio que irá 

entrar nos cofres públicos a partir do ano que vem, e os investimentos nas estradas 

do interior de nosso município, e que desde já os vereadores devem se mobilizar. 

Convidou os vereadores para participar dessa fiscalização nas estradas, que será 

feita todo mês, e que será toda registrada. Em seguida o Ver. AUGUSTO 

JULIANO LISKA, usou o espaço, não se estendo muito, já que o Ver. PAULO 

LOPES GODOI fez suas colocações abordando sobre o mesmo assunto. Mostrou 

aos vereadores as fotos dos locais onde estiveram observando as estradas. 

Comentou que segundo informações, serão recuperados 17km de estrada, em 

alguns pontos onde possui mais necessidade. Observaram a necessidade do trevo 

de acesso no Entreposto da Cotrijal, em São José da Glória. Também comentou 

sobre a necessidade de cursos aos operadores de máquinas, para possuir um 

melhor cuidado e uma melhor visão ao realizar serviços de recuperação de estrada. 

Finalizado o 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 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” foi aprovado 

por unanimidade. O 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.” foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei nº 048/2019 de 

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

contratar por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público 1 (um) Professor – Séries Iniciais, nos termos do 

artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e da Lei Municipal n.º 530/2002, 

e dá outras providências.”. foi provado por unanimidade com uma Emenda 

Modificativa de autoria do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA, sendo o projeto 

aprovado por unanimidade e a emenda modificativa pela maioria dos votos. 
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 (Votaram contra a emenda os vereadores: Ademar Jacó Hahn e Marcio Howe). 

O Projeto de Lei nº 049/2019 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) Auxiliar de Ensino, nos 

termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 

530/2002, e dá outras providências.” foi aprovado por unanimidade com uma 

emenda modificativa de autoria do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA, sendo o projeto 

aprovado por unanimidade e a emenda modificativa pela maioria dos votos. 

(Votaram contra a emenda os vereadores: Marcio Howe e Ademar Jacó Hahn). 

Além disso, também foi aprovado o por unanimidade de votos o Projeto de 

Resolução nº 007/2019 de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a 

realização da Sessão Ordinária da Câmara Municipal na localidade de Linha 

Jacuí e dá outras providências.”. Não havendo nenhum inscrito no espaço da 

Tribuna Livre, abriu-se o espaço das Explicações Pessoais. Aberto o espaço das 

explicações pessoais, o Presidente desta Casa solicitou que o Vice-Presidente, 

Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA assumisse o comando da Mesa, para que o Vereador 

pudesse então ocupar o Espaço Regimental destinado às Explicações Pessoais.  

Dessa   maneira, o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA que aproveitou o espaço 

para explicar o motivo pelo qual solicitou o encaminhamento de ofício os 

servidores da Unidade Básica de Saúde Dr. Admilson Rodrigues da Silva e Sra. 

Eliane Solletti, reconhecendo e parabenizando os mesmos pelos trabalhos 

prestados aos munícipes, nos atendimentos, encaminhamentos de exames e 

procedimentos. Justificou por ter imensa gratidão pelos trabalhos prestados, 

mesmo depois do horário de expediente, após seu pai ter sido diagnosticado com 

câncer. Justificou que não é somente por isso ter acontecido com seu pai. 

Parabenizou a Secretaria Municipal da Saúde, pela agilidade como ocorreu as 

coisas. Reconheceu a agilidade da Secretaria Municipal, nos exames de extrema 

urgência, e diz que a partir de hoje, a forma de olhar pela Secretaria de Saúde com 

outros olhos. Finalizou colocando a público a situação de saúde de seu pai.  Em 

seguida a Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS usou o espaço para demonstrar sua 

felicidade em ter a visita de quatro colegas vereadores em sua região. Além disso, 

comentou que o Grupo de WhatsApp foi criado para que munícipes colocassem 

seus problemas e suas reclamações. Lamentou que alguns munícipes questionam 

porque ter nove vereadores, se nenhum deles faz nada, e dessa forma a Vereadora 

justifica que possui sim vereadores que não fazem, que só compram votos nas 
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eleições e depois são expulsos, porém tem os vereadores que mesmo calados 

fazem muitos, tem outros que brigam, outros que trabalham contra os colegas, 

outros que brigam com os colegas, mas a verdade é que todos tem o mesmo 

propósito, o bem da comunidade. Ressaltou que a comunidade não entende o que 

é ser um vereador, e que muitos pensam que o trabalho do vereador é pedir pedra, 

bueiro, porém esse trabalho, é atribuição do chefe de obras, o qual ganha o dobro 

de um vereador. A Edil justificou que não possui o poder de fazer estradas, 

somente tem o poder de solicitar os serviços. Após o ocorrido, a Edil solicitou ao 

Presidente que elabore uma cartilha com as funções dos vereadores e distribuir de 

casa em casa, pois ainda não se entende de política em nosso município, pois são 

poucos munícipes que se interessam pela Câmara de Vereadores. Justificou seu 

pedido de elaboração da cartilha como forma de demonstrar quais são as 

atribuições dos vereadores, partindo da Câmara de Vereadores está iniciativa. Em 

seguida o Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE usou o espaço das explicações 

pessoais, momento em que aproveitou para falar sobre a Palestra de Turismo que 

irá acontecer no próximo dia. Além disso também comentou sobre o assunto 

discutido aqui na câmara sobre a confecção de placas indicativas do Caminho das 

Topearias, Flores e Aromas. Referente as placas, comentou que na época fez um 

levantamento de preço, juntamente com representante do Caminho das Topearias, 

Flores e Aromas, onde foi sugerido uma placa simples, porém que atendesse o 

objetivo de indicar o roteiro, e na época o custo estaria em torno de R$1200,00 a 

R$1300,00 reais. Na época começou a ser discutido cor, material, e dessa forma 

repassou a questão para a Ana da Emater, já que a mesma possuía muito serviços 

além desses, repassou a Cristiane Savandintzky. Passado um tempo, o Edil 

encaminhou ofício na sessão anterior, solicitando que fosse dado andamento nesse 

levantamento, e dessa forma, a mesma encaminhou o levantamento com valores 

elevados. Dessa forma, indicou que seja realizado uma reunião com o Caminho 

das Topearias, Flores e Aromas, para finalizar essa questão. Sugeriu ao Presidente 

da Casa, caso a Câmara também tenha um dinheiro disponível para auxiliar. Em 

seguida utilizou o espaço o Ver. PAULO LOPES GODOI, momento em que 

aproveitou para falar da nova praça de pedágio que será instalada em nosso 

município, que segundo cálculos, o município vai arrecadar em torno de R$ 

100.000,00 a R$150.000,00 por mês. Além disso comentou sobre a isenção para 

as pessoas de nosso município, que tenham carros emplacados em nosso 

município, e dessa maneira, após consultar o IGAM, trouxe aos vereadores a 

.....................................................................................continua na fl. seguinte. 
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ideia, de apresentar ideias e indicações ao Executivo Municipal, solicitando que 

o mesmo busque desconto para os munícipes, o que ocorre em outros munícipios 

que possuem praça de pedágio, alguns chegando a conseguir até mesmo a isenção 

total. Dessa forma solicita o apoio dos colegas, juntamente com o Executivo 

Municipal para buscar essa possibilidade. Deixou sua opinião sobre as praças de 

pedágios.  O último vereador inscrito no espaço das explicações pessoais, foi o 

Ver. ADEMAR JACÓ HAHN, que comentou sobre as colocações do Ver. 

MARCIO PINTO DA SILVA, e ressaltou que muitas vezes a gente cria uma 

opinião sobre um assunto/pessoa baseada no que se ouviu falar, e muitas vezes 

quando começa discutir com um grupo de amizades, pessoas, começa a perceber 

que a informação que se tinha não era bem aquela. Além disso comentou sobre a 

emancipação dos municípios pequenos, que primeiramente era criticada, mas que 

hoje estes municípios possuem uma estrutura mínima que atende as necessidades 

da população. Comentou ter ficado feliz com as colocações do colega em relação 

a Secretaria Municipal de Saúde e desejou melhoras ao pai do vereador. Em 

seguida comentou sobre o trabalho das agentes comunitárias de saúde no combate 

contra a dengue, e que muitas vezes é encotrado foco do mosquito nas residências, 

porém elas não têm o poder de remove-lo, não conseguindo fazer um fechamento 

total do trabalho. Dessa forma se propôs a procurar o Executivo Municipal e se  

inteirar nas leis já existente em nosso município sobre esse assunto, para que se 

obtenha uma melhoria nesta situação, e uma vez que encontrado o foco alguém 

possa entrar em contato com o munícipe e discutir sobre a melhor forma de se 

desfazer desse foco existente na propriedade.  Finalizou dizendo que está à 

procura da lei que permita que as agentes comunitárias de saúde possam realizar 

seu trabalho e no final ter uma eficácia maior. 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 agosto de 2019 (terça-feira), às 18h30min, 

no Pavilhão da Associação Desportiva, Recreativa, Cultural, Aliança de Linha 

Jacuí (Bolão). Ao mesmo tempo o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos 

daquela Reunião, que contou com a presença de Jorge L. Berwig, Vera Cecilia 

Wentz, Tânia Cavalheiro, Jaime R. Bergmeier, Vanessa Vieira, Marcos 

Mallmann, César Rodolfo Seibt, Marcos Jacó Finger e Marcos Lappe. Câmara 

Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 12 dias do mês de agosto do 

ano de 2019./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 
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