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ATA Nº 014/2019 Da Sessão Ordinária - Realizada em 27/08/2019. 

Aos vinte e sete 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, no 

Pavilhão da Associação Desportiva, Recreativa, Cultural, Aliança de Linha Jacuí, 

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 013/2019, da Sessão anterior, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida 

foi realizada a leitura dos expedientes recebidos do Executivo Municipal: Ofício 

nº 233/2019 – Comunica viagem à Brasília/DF. Em seguida passou-se para a 

leitura dos expedientes recebido de diversos: Edital de Convocação – MDB; 

Edital de Convocação – MDB Mulher; Ofício nº 023/2019 – Sec. Mun. de 

Educação, Cultura, Desporto e Turismo; Ofício Circ. nº 008/2019 – Sec. Mun. de 

Educação, Cultura, Desporto e Turismo; Relatório de Ensaio nº 4293/2019 – 

Centro de Pesquisa em Alimentação UPF; Ofício nº 001/2019 – Rádio Alto Jacuí. 

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

vereadores: Ofício nº 219/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 221/2019 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 221/2019 – Sec. Mun. de Saúde e Assistência 

Social; Ofício nº 223/2019 – CORSAN; Ofício nº 224/2019 – Ilmo. Sr. Admilson 

R. da Silva; Ofício nº 225/2019 – Ilma. Sr. Eliane A. Soletti. Em seguida passou-

se para o espaço dos expedientes apresentados pelos vereadores, onde foram 

apresentados os seguintes: -Requerimento nº 078/2019 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 melhorias na estrada que passa em 

frente da propriedade do Sr. Acildo Petri, em Posse Cerrito, com patrolamento, 

limpeza de sarjeta e retirada de galhos nas encostas laterais.”. Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 079/2019 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 melhorias na estrada geral que 

passa pelas propriedade de terra dos Senhores Plínio Kerber, Laudir Koeche e 

Valdir Schuster, em Posse Cerrito, com patrolamento, limpeza de sarjeta, 
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alargamento da estrada, colocação de bueiro no ponto necessário, e 

empedramento em frente à Caixa D’ Água Comunitária.” Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 080/2019 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 melhorias na estrada geral que 

passa pela propriedade do Sr. Valter Barth.” Aprovado por unanimidade; -

Requerimento nº 081/2019 de autoria dos vereadores Ver. ADRIANO R. 

MATTGE, Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA, Ver. MARCIO PINTO DA 

SILVA, Ver. PAULO LOPES GODOI e Ver. VALDIR J. VIEIRA que 

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

que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, via Secretaria de 

Obras, solicitando empedramento nas leitarias das propriedades dos senhores 

Douglas Erig, Carlos Ceccon e José Rauber.” Aprovado por unanimidade; -

Requerimento nº 082/2019 de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE 

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

que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal, solicitando a construção de 

uma Casa Mortuária em nosso Município.”. Aprovado por unanimidade; -

Requerimento nº 083/2019 de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE 

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

que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal, solicitando cópia do Projeto 

existente referente ao caminhódromo no Distrito Industrial, elaborado no ano de 

2011 durante a Gestão 2009-2012. Além disso solicita saber se o recurso 

disponibilizado na época, ainda se encontra disponível.” Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 084/2019 de autoria dos vereadores Ver. 

ADRIANO RODRIGO MATTGE, Ver. PAULO LOPES GODOI e Ver. 

VALDIR JOSÉ VIEIRA que “Requer a Mesa Diretora, depois de ouvido o 

Plenário e se aprovado for, que com base no inciso XXI do art. 37 da Lei Orgânica 

Municipal e nos arts. 185 e 186 do Regimento Interno, seja Convocado o 

Secretário Municipal de Administração e Fazenda, Sr. MARCOS NADIR 

VIEIRA DOS SANTOS, a Presidente do Conselho Municipal de Previdência – 

CMP e a Presidente do Comitê de Investimentos, para comparecerem na Sessão 

Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores que será realizada no dia 09 de 

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

com o objetivo de prestarem informações referentes à Gestão do Fundo de 

.....................................................................................continua na fl. seguinte. 
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Previdência Social do Município de Victor Graeff - FPS.” Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 085/2019 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 Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente-COMDICA, exigindo que o Presidente 

instale urnas em todas as localidades do interior de nosso município, para as 

eleições dos novos membros do Conselho Tutelar, que ocorrerá no dia 06 de 

outubro de 2019.” Aprovado pela maioria de votos (Votos contrários: Ver. 

MARCIO HOWE; -Requerimento nº 086/2019 de autoria dos vereadores Ver. 

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

PINTO DA SILVA, Ver. PAULO LOPES GODOI e Ver. VALDIR J. VIEIRA 

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 prestação de serviço de qualidade na localidade de Linha 

Jacuí.” Aprovado por unanimidade; -Indicação nº 013/2019 de autoria do Ver. 

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

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

Municipal, sugerindo que seja criado e, colocado Letreiros Turísticos em nosso 

município, com escritas como “EU AMO VICTOR GRAEFF” ou somente 

“VICTOR GRAEFF”. Como sugestão, o letreiro poderá ser colocado na Praça 

Municipal e/ou no trevo de acesso do município.” Aprovado por unanimidade. 

Sendo que foram esses os expedientes apresentados pelos vereadores, passou-se 

para o espaço reservado aos pedidos verbais: 1. Pedido de autoria do Ver. 

IRNO LAVALL: -Solicitou ao Executivo Municipal, a colocação de lixeiras do 

tipo container, de tamanho grande, em todas as localidades do interior de nosso 

município, para facilitar o recolhimento de lixo; 2. Pedidos de autoria do Ver. 

AUGUSTO JULIANO LISKA: -Reforçou o pedido do colega Ver. IRNO 

LAVALL em relação a instalação das lixeiras, e solicitou atenção do Executivo 

Municipal em relação a lixeira que está instalada próxima a residência do Sr. 

Edemar de Loreno; -Solicitou aos Deputados Federais do PP, AFONSO HAMM 

e JERÔNIMO GOERGE Emendas Parlamentares para destinação dos recursos 

nas estradas rurais das localidades de Linha Jacuí, Posse Cerrito e Posse Müller; 

-Solicitou encaminhamento de convite a: Dulce Steffler, Rosa Steffler, Erni 

Steffler e família, Irio Steffler e família e Neli  Schoroeder e família com o 

objetivo de convidá-los para a próxima Sessão Ordinária da Câmara de 
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Vereadores, que será realizada no dia 09 de setembro de 2019, às 18h30m, na 

Sede do Poder Legislativo, momento em que a Sra. Celita Steffler será 

homenageada pelo seu aniversário de 100 anos; 3. Pedidos de autoria do Ver. 

ADRIANO RODRIGO MATTGE: -Solicitou ao Executivo Municipal, 

informações de como vem sendo realizadas as vistorias nas câmeras de vídeo 

monitoramento de nosso município; -Solicitou ao Executivo Municipal 

informações sobre a arrecadação dos impostos provenientes da Companhia 

Riograndense de Valorização de Resíduos-CRVR. Além disso solicitou a CRVR, 

informações referentes a cerca dos impostos recolhidos desde a sua instalação, 

para fins de acompanhamento os benefícios dos impostos para o município 

arrecadados; -Solicitou ao Executivo Municipal revisão geral na iluminação 

pública do interior de nosso município; -Solicitou ao Executivo Municipal, via 

Secretaria de Obras, um dossiê completo de como estão sendo aplicados os 

recursos advindos da Consulta Popular de R$114.000,00 mais os R$260.000,00 

de contrapartida do município, com cópia de todo processo (licitação, planilha de 

custos, contrapartida, etc.); 4.Pedidos de autoria da Verª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS: -Complementou o pedido do Ver. IRNO LAVALL, solicitando a 

colocação de uma lixeira em frente ao Pavilhão da Associação Desportiva, 

Recreativa, Cultural, Aliança de Linha Jacuí (Bolão); -Solicitou ao Executivo 

Municipal, via Secretaria Municipal de Obras, uma atenção especial por parte do 

Secretário de Obras, em relação aos acessos de propriedades e lavouras, de todo 

o interior do município. Pois a Edil justifica que percebe que o que vem ocorrendo 

é uma “tapeação” nas estradas gerais, sem recuperar os acessos, o que se torna 

preocupante pelo fato da safra estar se aproximando; -Solicitou ao Executivo 

Municipal, via Secretaria de Obras, cargas de cascalhos (03 cargas para cada 

propriedade) para os acessos das estrebarias dos produtores senhores Carlos Fath, 

Renato Amann e Clóvis Dickel; -Solicitou a EMATER, a realização de uma 

campanha e também de uma palestra para a população, podendo ser realizada na 

Câmara de Vereadores, abordando instruções de como combater o mosquito 

Simuliidae (popular borrachudo), bem como maneiras de eliminação dos focos. 

Justificou que a quantidade de mosquito no interior é enorme; -Parabenizou a 

Secretaria de Obras, pela qualidade do serviço prestado no trecho de estrada que 

foi recuperado em Barro Preto. Ressaltou que o trabalho foi realizado por uma 

empresa contratada, e dessa forma, enfatiza que espera que os trabalhos que a 

secretaria está dando continuidade, sejam feitos com a mesma qualidade dos que 
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foram feitos pela empresa; -Solicitou a Câmara de Vereadores, encaminhamento 

de Moção de Pesar para as famílias dos senhores Valdecir Alfredo Beffart e Lauro 

Pinto da Silva; 5. Pedidos de autoria do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA: -Solicitou 

ao Executivo Municipal que analise a situação do caminhão do recolhimento de 

lixo, e invista na segurança dos servidores que trabalham no caminhão.  Ressaltou 

que se o município não possui condições de investir na compra de um caminhão 

adequado para realizar esse serviço, que faça adequações no caminhão existente, 

colocando um suporte atrás do caminhão para os funcionários, e não nas laterais; 

-Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras recuperação do acesso 

a propriedade do Sr. Oscar Werner, bem como melhorias no acesso a estrebaria 

dessa propriedade; 6.Pedidos de autoria do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA: -

Solicitou ao Executivo Municipal que estenda os votos de agradecimento ao 

responsável pela iluminação pública que atendeu o pedido realizado pelo Edil 

referente a recuperação da iluminação pública em frente ao Pavilhão da 

Associação Desportiva, Recreativa, Cultural, Aliança de Linha Jacuí (Bolão). 

Além disso, aproveitou o momento para solicitar a manutenção nos locais que 

ainda necessitam; -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, 

manutenção nos quebra-molas na localidade de Linha Jacuí, para que mantenham 

os quebra-molas em dia, na altura ideal, atendendo o objetivo de redução de 

velocidade. Considerando que foram esses os pedidos realizados pelos Edis, e 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 nº 039/2019 de autoria do Executivo 

Municipal que “Autoriza o município de Victor Graeff a outorgar escritura 

pública de doação.” foi aprovado por unanimidade. O 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.” foi aprovado por unanimidade. Durante a 

discussão do 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.” o Ver. ADRIANO RODRIGO MATTEG solicitou 

Pedido de Vistas. O pedido de vistas foi aprovado pela maioria dos votos (Voto 

Contrário: Ver. MARCIO HOWE). O 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.” foi 
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aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei nº 046/2019 de autoria do Executivo 

Municipal que “Autoriza o município de Victor Graeff a outorgar escritura 

pública de doação.” foi aprovado por unanimidade. Durante a discussão do 

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.” 

o Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA solicitou Pedido de Vistas do projeto. O pedido 

de vistas foi aprovado pela maioria dos votos (Votos Contrários: Ver. ADEMAR 

JACÓ HAHN, Ver. IRNO LAVALL e Ver. MARCIO HOWE).  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 comentou sobre a realização da sessão do interior na 

localidade de Linha Jacuí, como forma de prestigiar e apoiara comunidade local. 

Comentou que alguns pedidos que foram feitos na sessão foram pontuados, mas 

que tem conhecimento da necessidade da localidade como um todo. Explicou 

porque não participa das discussões dos requerimentos e projetos. Falou sobre sua 

preocupação em relação as estradas da localidade. Manifestou apoio da rede de 

água de Linha Jacuí, e comentou que sempre ajudou a batalhar nessa questão, e 

espera que o município consiga o quanto antes esse recurso para solucionar esse 

problema de falta de água nessa localidade. Agradeceu os votos de condolências 

encaminhados para a sua família, e manifestou apoio em relação a família do Sr. 

Valdecir Beffart. Agradeceu todas as pessoas que de uma forma ou outra 

manifestaram apoio a família pelo falecimento de seu pai, agradeceu os 

colaboradores da câmara e a câmara de vereadores pelo encaminhamento da coroa 

de flores. Em seguida o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA retornou ao seu lugar 

como presidente. Logo após o Ver. ADEMAR JACÓ HAHN utilizou o espaço 

das explicações pessoais, momento em que aproveitou a oportunidade para 

explicar que não apresentou nenhum pedido especifico para a comunidade de 

Linha Jacuí, pois a bancada tem como representante da localidade o Ver. IRNO 

LAVALL. Comentou sobre sua ligação com a Comunidade de Linha Jacuí e que 

se sente muito tranquilo nessa comunidade. Ressaltou que realizou uma visita na 
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localidade pela parte da tarde e que não teve nenhum pedido especifico de 

moradores, comentou que realizou a visita sem levar em consideração lados 

partidários e que não conseguiu visitar toda a comunidade. Ressaltou que muitas 

vezes quando os munícipes que de certa forma são contra o atual governo, são 

mais realistas em relação ao que a comunidade sente, pois os companheiros de 

partidos de certa forma sempre vão estar contentes. Comentou que visitou um 

trabalho que foi realizado, e que em seu ver, do Ver. IRNO e demais vereadores 

que por aquele local passaram, concluíram que o serviço poderia ter sido feito de 

outra maneira, para evitar um problema futuro. Comentou sobre a necessidade de 

aumentar a largura das estradas pois hoje as máquinas estão maiores com a 

evolução da agricultura, necessitando de estradas mais largas, da mesma maneira 

como as redes de energia tiveram que ser ampliadas com o consumo da população 

com equipamentos e utensílios domésticos. Finalizou dizendo que realizou um 

levantamento, e se colocou à disposição dos moradores da localidade de Linha 

Jacuí. Em seguida a Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS utilizou o espaço, 

primeiramente comentou que conhece os problemas da localidade de Linha Jacuí, 

que o Ver. IRNO LAVALL repassa muitas vezes os pedidos da comunidade, e o 

vereador quando eleito, é representante de toda população, e que dessa forma está 

à disposição de toda comunidade. Comentou que reconhece que os problemas 

maiores sempre são saúde e estrada, e nesta comunidade além desses, a rede de 

água. Comentou sobre a inclusão de rede de água no projeto de financiamento, 

sugestão da COFE ao Executivo Municipal. Ressaltou que a frustação dela é como 

a de todos, e que lamenta quando não consegue atender seu eleitor, comentou 

ainda que eleição não é essa maravilha, e que agricultor não é aquele que coloco 

chapéu somente em época de eleição para propaganda política. Pediu para a 

população que nas próximas eleições, pensem e analisem bem em quem irão 

votar, e que votem naquele que realmente pensa na população, não naquele que 

só aparece em épocas de eleição prometendo mundos. Explicou que vereador só 

consegue realizar os pedidos, porém quem executa, é o Executivo. Ainda ressaltou 

que o dia em que a população realmente compreender o papel do vereador, irão 

respeitá-lo mais. Finalizou seu discurso dizendo que prefere encerrá-lo antes de 

começar chorar e gritar.  Logo após o Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA utilizou o 

espaço, e explicou a história do poço artesiano de Linha Jacuí, mostrando o 

projeto completo que possui em mãos. Contou que entregou o projeto nas mãos 

do governador do Estado, que em poucos dias já encaminhou um geólogo até o 
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município para verificar o local, porém para que esse poço pudesse ser construído, 

seria necessário a aprovação do Prefeito, que para surpresa do Edil, cancelou a 

solicitação do Vereador. O que surpreende o Edil, e que após essa atitude, 

representantes do Executivo informaram a Comunidade de Linha Jacuí, que 

enquanto o Ver. VALDIR J. VIEIRA estivesse por trás dessa reivindicação, a obra 

não seria realizada. Para o Edil, tudo isso não se passa de uma mentira, pois como 

vereador, só queria ajudar a comunidade, e por surpresa, só pelo fato de ser 

vereador da oposição, foi afirmado para a comunidade que o Ver. VALDIR J. 

VIEIRA não conseguiu nada. Logo após essas colocações, comentou sobre o 

projeto de lei do financiamento, no qual a Comissão da COFE solicitou a inclusão 

da rede de encanamento de água. Dessa forma, questionou, porque nesse 

momento o Prefeito não falou que enquanto o Ver. VALDIR J. VIEIRA estiver 

por trás dessa situação a rede não será realizada? E que agora devia ter coragem 

de reconhecer que esse foi um pedido dos vereadores, pois ele, em nenhum 

momento pensou na localidade de Linha Jacuí. Para finalizar, comentou que acha 

uma vergonha o Prefeito precisar mentir para fazer política. Citou as datas de 

protocolos nas Secretarias do Estado por parte do Executivo Municipal, que desde 

de 2015 não possui nenhum protocolo. Encerrou suas colocações, dizendo que 

encerra esse círculo sabendo que fez o bem para a comunidade de Linha Jacuí. 

Em seguida o Ver. PAULO LOPES GODOI comentou primeiramente sobre os 

17 km de estrada que foram recuperados nas localidades de Faxinal e Barro Preto, 

realizados por uma empresa contratada. Trouxe alguns questionamentos em 

relação as aplicações de recursos próprios nessas recuperações de estradas. 

Comentou que R$114.000,00 (Cento e quatorze mil reais) são recursos da 

Consulta Popular, que a população votou. Ressaltou que as demais localidades 

também devem ser contempladas com a destinação de recursos. Além disso, 

informou que nas próximas sessões irá solicitar que o Executivo Municipal 

encaminhe um relatório completo da aplicação desses R$260.000,00 (Duzentos e 

sessenta mil reais), em tudo que foi investido. O Ver. AUGUSTO JULIANO 

LISKA, comentou também sobre a questão do poço artesiano de Linha Jacuí, e 

contou sobre a sua busca por emenda parlamentar por intermédio de Deputado 

Estadual, porém não teve êxito, mas espera que após aprovação do projeto do 

recurso, espera que este problema seja solucionado. Além disso, também 

comentou a respeito das estradas, e comentou sobre a falta de desrespeito do 

Executivo Municipal com a falta de respostas para a Câmara de Vereadores, bem 

.....................................................................................continua na fl. seguinte. 
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como para munícipes que buscam informações. Também comentou sobre seu 

pedido de recuperação de iluminação pública que vem buscando a mais de dois 

meses, sem encaminhar resposta, porém após uma munícipe ir diretamente 

solicitar essa melhoria, foi prontamente atendida. O Edil diz fica contente pela 

realização do serviço, mas lamenta a falta de respeito por parte do Executivo 

Municipal, com o Poder Legislativo. Em seguida, utilizou o espaço das 

explicações pessoais o Ver. ADRIANO R. MATTGE que também comentou 

sobre a inclusão dos investimentos no interior no projeto de lei que aprovava o 

financiamento. Comentou sobre a importância de ter uma retroescavadeira em 

nosso município, devido ao excelente trabalho. E dessa forma foi incluído a rede 

de encanamento de água. Comparou a receita anual do município, com o pequeno 

investimento de uma rede de água, que não é realizado, deixando a comunidade 

carente dessa necessidade. Ainda comentou que a responsabilidade pelas estradas 

é do Chefe de Obras. Pediu para que a população fique atenta quando as eleições 

se aproximarem, pois certamente até lá as estradas vão estar em plenas condições 

de uso. Por fim, parabenizou a localidade de Linha Jacuí, por ser a comunidade 

que mais prestigiou a sessão no interior. 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 09 de setembro de 2019 (segunda-feira), às 

18h30min, na Sede do Poder Legislativo, salvo em casos de convocação 

Extraordinária 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, Jaime Bergmeier, Luis A. Narciso, Maria Cristina Narciso, Veridiane de 

Souza, Flávio Pedroso, Adilson Schuster, Derli Tiegmmann, Ernani Drehmer, 

Celmar Von Fruhauf, Décio Marmidt, Edi Drehmer, Neuri Drehmer, Nestor Jung, 

José Rauber, Elói Frühauf, Marisa  Frühauf e Jaime Scheffel. Câmara Municipal 

de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 27 dias do mês de agosto do ano de 

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

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 

 

 

mailto:camaramunvg@gmail.com
http://www.cmvictorgraeff.com.br/

