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ATA Nº 015/2019 Da Sessão Ordinária - Realizada em 09/09/2019. 

Aos nove dias do mês de setembro 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 014/2019, da Sessão anterior, sendo aprovada 

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

Executivo Municipal: Ofício nº 248/2019 – Resposta ao Ofício nº 244/2019; 

Ofício nº 249/2019 – Comunicação; Ofício Nº 250/2019- Encaminhamento de 

Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 050/2019 de autoria do Executivo Municipal 

que “Autoriza o município a celebrar Termo de Fomento com a Associação 

Brasileira de Combate ao Alcoolismo de Victor Graeff – Vida Real – ABCAL e 

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

recebido de diversos: Ofício nº 010/2019 – COMDICA; E-mail – RGE; Ofício nº 

6607/2019 – Tribunal de contas. Em seguida foi aberto o espaço para a Leitura 

dos Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício nº 232/2019 – Executivo 

Municipal; Ofício nº 233/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 234/2019 – 

COMDICA; Ofício nº 234/2019 – SINDISERV; Ofício nº 235/2019 – Dep. 

Federal JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM; Ofício nº 236/2019 – Dep. Federal 

JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN; Ofício nº 237/2019 – Ilma. Sra. 

CELITA STEFFLER; Ofício nº 238/2019 – Companhia Riograndense de 

Valorização de Resíduos-CRVR; Ofício nº 240/2019 – EMATER; Ofício nº 

242/2019 – Ilma. Sra. SILMIRA DA SILVA; Ofício nº 243/2019 – Ilma. Sra. 

ELIZÉTE FOLLMER BEFFART; Ofício nº 244/2019 – Executivo Municipal; 

Ofício Circular nº 009/2019 – Familiares da Sra. CELITA STEFFLER; 

Convocação Nº 006/2019 – Sr. MARCOS NADIR VIEIRA DOS SANTOS, Sra. 

ADRIANA AZEVEDO e Srta. ADELISE SILVANA SANDERS. Em seguida 

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

foram apresentados os seguintes: -Projeto de Resolução nº 008/2019 de autoria da 

Mesa Diretora que “Dispõe sobre a realização da Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal na localidade de Barro Preto e dá outras providências.”; -

Requerimento nº 087/2019 de autoria do Ver. PAULO LOPES GODOI que 
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.......................................continuação da ATA Nº 015/2019 – De 09/09/2019. 

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

que seja enviada correspondência ao Sr. Cláudio Afonso Alflen – Prefeito 

Municipal, com cientificação ao Secretário Municipal de Administração e 

Fazenda – Sr. Marcos Nadir Vieira dos Santos e cópia para a Presidente do 

Conselho Municipal de Previdência – CMP a Srtª. Adelise Silvana Sanders, no 

sentido de solicitar a Administração Municipal que seja encaminhado à Câmara 

de Vereadores cópia do Regimento Interno do Conselho Municipal de Previdência 

– CMP, consoante ao disposto no Art. 16 da Lei Municipal nº 1.440/2012”. 

Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 088/2019 de autoria do Ver. 

ADEMAR JACÓ HAHN que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

Plenário e se aprovado for, que o Presidente do Poder Legislativo realize Sessão 

Solene na Câmara de Vereadores de Victor Graeff para conceder o título de 

cidadão honorário ao Sr. Avelino Pedro Koehler, com entrega de uma placa, 

conforme inciso I, do Art. 117 do Regimento Interno.” Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 089/2019 de autoria do Ver. MARCIO PINTO 

DA SILVA 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, bem como que seja encaminhado cópia do regulamento que 

estabelece regras para inscrição e classificação. Além disso também solicita cópia 

da lista de pré-inscrição.” Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 

090/2019 de autoria dos vereadores Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA, Verª. 

ADRIANA T. M. NEUHAUS e 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, via Secretaria Municipal de 

Obras, solicitando apresentação de relatório completo, com cópia de todo 

processo (licitação, planilha de custos, contrapartida, etc.) da aplicação dos 

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

de contrapartida do município, referente aos serviços executados nas estradas de 

Faxinal e Barro Preto.”  Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 091/2019 

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 explicação referente a venda das 

terras na localidade de São José do Umbú (dimensão, valores  e forma de 

pagamento) bem como informações da aquisição das terras nas proximidades da 
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.......................................continuação da ATA Nº 015/2019 – De 09/09/2019. 

cidade, onde será construído o Núcleo Habitacional (dimensão, valores  e forma 

de pagamento).” Aprovado por unanimidade. Em seguida o Ver. AUGUSTO 

JULIANO LISKA prestou sua homenagem a Sra. CELITA STEFFLER, pelo seu 

aniversário de 100 anos. 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 ao Executivo Municipal que 

realiza um levantamento dos problemas de iluminação pública em nosso 

município, para que seja realizado o trabalho de recuperação nos locais 

necessários; -Solicitou ao Executivo Municipal, reformas/melhores acabamentos 

na área de esportes ao lado da Prefeitura Municipal, visto que o verão está se 

aproximando e o local é muito utilizado pela população nesta época. 2. Pedidos 

de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE: -Solicitou a Mesa Diretora 

da Câmara de Vereadores, a organização de uma homenagem, bem como a 

confecção de uma placa, em virtude do aniversário de 50 anos do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Victor Graeff que será comemorado no dia 04 de outubro 

de 2019. 3. Pedidos de autoria do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA: -Reforçou 

o pedido do Ver. ADRIANO R. MATTGE em relação a homenagem em 

comemoração ao aniversário de 50 anos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Victor Graeff. Além disso comunicou que será elaborada a homenagem, e a 

mesma será em nome da Câmara de Vereadores. 4. Pedidos de autoria da Verª. 

ADRIANA T. M. NEUHAUS: -Solicita ao Executivo Municipal, via Secretaria 

de Obras, recuperação da estrada, entre a propriedade do Sr. Paulo Freitag até a 

propriedade do Sr. Luiz de Paula, onde o principal problema daquele lugar, é a 

largura da estrada; -Solicitou a Mesa Diretora que encaminhe ofício ao Deputado 

Estadual Elton Weber, no sentido de convidá-lo para participar de um encontro 

com a comunidade de São José da Glória, para uma conversa com a população 

para tratar do trevo de acesso daquela localidade, bem como a praça de pedágio, 

visto que o mesmo se colocou a disposição. 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 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.” foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei nº 047/2019 de 
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.......................................continuação da ATA Nº 015/2019 – De 09/09/2019. 

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.” também foi aprovado por 

unanimidade. O 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.” o projeto de resolução foi aprovado com uma emenda modificativa 

de autoria do Ver. MARCIO HOWE, sendo o projeto de resolução aprovado por 

unanimidade e a emenda modificativa também aprovada por unanimidade. O 

Projeto de Resolução nº 008/2019 de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre 

a realização da Sessão Ordinária da Câmara Municipal na localidade de Barro 

Preto e dá outras providências.” foi aprovado por unanimidade. Em seguida 

passou-se para o espaço da Tribuna Livre onde estava inscrito o Presidente do 

COMDICA o Sr. AIRTON DA ROSA, porém o mesmo abriu mão do espaço 

requerido. Logo após passou-se para o espaço das Explicações Pessoais, dessa 

forma 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 primeiramente comentou sobre Convocação 

dos Servidores MARCOS N. V. DOS SANTOS, ADELISE S. SANDERS e 

ADRIANA AZEVEDO, bem como a comunicação do Executivo Municipal, que 

manifestou a não autorização de nenhum servidor do Poder Executivo para se 

dirigir a Casa Legislativa para prestar informações das questões solicitadas. A 

justificativa do Poder Executivo Municipal para não autorização foi de que a 

convocação não foi elaborada com o procedimento correto, não sendo observado 

o disposto na “alínea f” do inciso IV do art. 17. O Edil ressalta que todos os 

Secretários que se fizeram presentes na Câmara de Vereadores até hoje, foram 

convocados desta maneira, sempre prestando os devidos esclarecimento. 

Lamentou a ausência dos mesmos e comunicou que a convocação será novamente 

realizada. Manifestou sua indignação, visto que é o papel do vereador fiscalizar e 

solicitar esclarecimentos.  Em seguida o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA 

retornou ao seu lugar como presidente, passando a palavra aos demais vereadores 

inscritos. A Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS utilizou o espaço na sequência, 

momento em que destacou a emoção ao receber a visita da centenária Sra. 

.........................................................................................continua na fl. seguinte. 
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.......................................continuação da ATA Nº 015/2019 – De 09/09/2019. 

CELITA STEFFLER, parabenizou os familiares pelo cuidado com a mesma, e o 

Ver. AUGUSTO J. LISKA pela homenagem. Além disso manifestou sua 

indignação com a falta de resposta do Poder Executivo com as solicitações dos 

vereadores. Comentou com os colegas que devem elaborar os pedidos através de 

Requerimento, e se não obtiver resposta dentro do prazo legal estabelecido, 

encaminhar ao Ministério Público. Comentou que hoje o vereador não está sendo 

mais respeitado por parte do Executivo Municipal, falta de atenção. Justificou que 

não é uma briga com o Executivo Municipal, mas sim, por exercer o papel de 

vereador, visto que se foram eleitos, foi porque a população escolheu, e hoje a 

população aguarda atuação dos vereadores. Além disso solicitou o apoio do 

Presidente do Poder Legislativo para convida o Deputado Elton Weber para 

conversar com a população em relação a Praça de Pedágio, manifestou que a luta 

para diminuir os custos da população Victorense com o pedágio deve ser em 

conjunto com as grandes empresas e cooperativas. Logo após o Ver. ADEMAR 

JACÓ HAHN aproveitou a oportunidade para fazer um relato positivo em relação 

a saúde, registrou o nascimento de seu neto Benício, que nasceu pelo SUS, onde 

sua filha foi muito bem atendida durante toda a gestação. Relembrou que batalhou 

muito por Victor Graeff continuar mantendo o convênio com o Hospital de Não-

Me-Toque, porém para sua satisfação o atendimento encaminhamentos realizados 

pelo nosso município foi ótimo, e ao chegar no Hospital de Caridade de Carazinho 

o atendimento foi primoroso. Solicitou ao Presidente que fosse encaminhado um 

ofício ao Hospital Municipal de Carazinho e a Secretaria Municipal de Saúde de 

nosso município, no sentido de parabenizar todos os profissionais que vem 

prestando um excelente atendimento, no trato com os pacientes. Finalizou 

deixando registrado sua experiência positiva, com atendimento excepcional, e 

ressaltando sua felicidade em saber que tão próximo de nós, possui um 

atendimento pelo SUS de tamanha qualidade, que merece ser destacado. Por fim 

o Ver. PAULO LOPES GODOI utilizou o espaço das explicações pessoais, 

momento em que parabenizou o Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA pela 

realização da homenagem para a Sra. CELITA STEFFLER e também parabenizou 

o Ver. ADEMAR JACÓ HAHN pelo nascimento do neto. Parabenizou a Verª 

ADRIANA T. M. NEUHAUS pela iniciativa de propor o encaminhamento das 

moções de pesar, para os familiares de LAURO PINTO DA SILVA e 

VALDECIR ALFREDO BEFFART. Além disso comentou sobre a questão da 

ausência de respostas do Poder Executivo com as solicitações dos vereadores, 
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.......................................continuação da ATA Nº 015/2019 – De 09/09/2019. 

para o Edil isso representa uma falta de respeito enorme com os vereadores, ou 

estão tentando esconder alguma coisa. Ressaltou que o esperado é que no mínimo 

sejam encaminhadas respostas com educação, exemplificou a resposta referente a 

convocação dos servidores, onde solicitaram que primeiramente seja oficiado o 

Prefeito Municipal, para aprovação da vinda dos servidores. Destacou ainda que 

junto com a comunicação do Executivo, encaminharam cópias dos memorandos 

interno encaminhados aos servidores, onde os mesmos foram “ameaçados’ de 

responder processo administrativo disciplinar em caso de comparecimento na 

Sessão Plenária para prestar os esclarecimentos solicitados na convocação. Para 

o Edil esta situação é grosseira, com falta de respeito aos vereadores e com os 

servidores, causando um grande espanto para ele e uma certa indignação com toda 

esta situação. 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 30 de setembro de 2019 (segunda-feira), às 18h30min, no Pavilhão da 

Comunidade Católica São Pedro, na localidade de Barro Preto, 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  Ademir Wentz, Jorge L. Berwig, Vagner P. Ferreira, Jaime R. 

Bergmeier, Luciano Drehmer, Elaine Steffler, Erni Steffler, Jéssica Moreira, 

Carlos Steffler, Neli Schroeder, Daniela Van Riel, Marcella Van Riel, Dulce 

Steffler, Roseli Steffler, Liane Lucas da Silva, Nestor Jung e Rafaela Pinto. 

Câmara Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 09 dias do mês de 

setembro do ano de 2019././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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