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ATA Nº 017/2019 Da Sessão Ordinária - Realizada em 30/09/2019. 

Aos trinta 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 015/2019, da última Sessão Ordinária, sendo 

aprovada por unanimidade, e em seguida colocou em discussão e em votação a 

Ata nº 016/2019, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida foi realizada a 

leitura dos expedientes recebidos do Executivo Municipal: Edital de Audiência 

Pública; Ofício nº 255/2019 – Encaminhamento de Projetos de Lei; Projeto de Lei 

nº 051/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o município de 

Victor Graeff a outorgar escritura pública de doação.” Ofício nº 253/2019 – 

Respostas ao Ofício nº 233/2019-CMV; Ofício nº 269/2019 – Encaminhamento 

de Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 052/2019 de autoria do Executivo Municipal 

que “Estabelece Critérios para a seleção dos beneficiários do programa Minha 

Casa Minha Vida, e dá outras providências.”; -Projeto de Lei nº 053/2019 de 

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

efetuar venda de bens públicos inservíveis, através de leilão público.”; -Projeto 

de Lei nº 054/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre a 

política habitacional de interesse social do Município de Victor Graeff, voltado 

para a população e dá outras providências.”; -Projeto de Lei nº 055/2019 de 

autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências.”; Ofício nº 

273/2019 – Encaminhamento de Projetos de Lei; Projeto de Lei nº 056/2019 de 

autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Município de Victor Graeff a 

outorgar escritura pública de doação.”; Ofício nº 274/2019 – Solicita retirada P. 

Lei Nº 052/2019; Ofício nº 271/2019 – Respostas ao Ofício nº 248/2019-CMV; 

Ofício nº 272/2019 – Respostas ao Ofício nº 250/2019-CMV; Edital de Audiência 

Pública. Em seguida passou-se para a leitura dos expedientes recebido de 

diversos: E-mail – Dep. Fed. MARCELO VAN HATTEM; Of. Circ. nº 052/2019 

– Hospital de Caridade de Carazinho; Ofício – Dr. Admilson Rodrigues da Silva; 

Arquivamento – Ministério Público; Ofício nº 071/19 – Indicação nº 010/2019; 
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........................................continuação da ATA Nº 017/2019 – De 30/09/2019. 

Ofício nº 4776/2019-Caixa Econômica Federal; Ofício nº 421/2019 – Empresa de 

Planejamento e Logística. Convite - Audiência Pública. Em seguida foi aberto o 

espaço para a Leitura dos Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício nº 

247/2019-Executivo Municipal; Ofício nº 248/2019-Executivo Municipal; Ofício 

nº 250/2019-Sec. Mun. De Administração e Fazenda; Ofício nº 251/2019-

Conselho Municipal de Previdência; Ofício nº 252/2019-Hospital Comunitário de 

Carazinho; Ofício nº 253/2019- Sec. Mun. De Saúde e Assistência Social; Ofício 

nº 254/2019-Verª ADRIANA T. M. NEUHAUS. Em seguida passou-se para o 

espaço dos expedientes apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados 

os seguintes: -Requerimento nº 092/2019 de autoria dos vereadores ADRIANO 

RODRIGO MATTGE, PAULO LOPES GODOI e VALDIR JOSÉ VIEIRA que 

“Requer a Mesa Diretora, depois de ouvido o Plenário e se aprovado for, que seja 

CONVOCADO o Secretário Municipal de Administração e Fazenda, Sr. 

MARCOS NADIR VIEIRA DOS SANTOS, com base no inciso XXI do art. 37 

da Lei Orgânica Municipal e nos arts. 185 e 186 do Regimento Interno, e 

CONVIDADAS 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 14 de outubro de 

2019 (segunda-feira) às 18h30min, na Sede do Poder Legislativo, com o objetivo 

de prestarem informações referentes à Gestão do Fundo de Previdência Social do 

Município de Victor Graeff – FPS, encaminhado-se ao Sr. Prefeito Municipal, nos 

termos do art. 17, inc. III, alínea “f” do Regimento Interno.” Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 093/2019 de autoria da Verª. 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 e a 

Cotrijal, solicitando providência em relação a construção de um trevo de acesso 

ao Entreposto nº 018, da Cotrijal na BR-386, Km-200. Além disso, solicita ao 

Executivo Municipal, que seja encaminhado cópias dos expedientes protocolados 

nos órgãos competentes, referente a este assunto.” Aprovado por unanimidade; -

Requerimento nº 094/2019 de autoria dos vereadores ADEMAR JACÓ HAHN, 

ADRIANA T. M. NEUHAUS, IRNO LAVALL e MARCIO HOWE que 

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

que o Presidente do Poder Legislativo realiza a Sessão Solene na Câmara de 

Vereadores de Victor Graeff no dia 18/10/2019, antes da abertura do Evento 12º 

EXPOVIG que ocorre em alusão ao aniversário do Município, para conceder voto  
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........................................continuação da ATA Nº 017/2019 – De 30/09/2019. 

de louvor e ou congratulações, aos homenageados em anexo, com entrega de uma 

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

maioria (O Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA se absteve de votar o requerimento); -

Pedido de informações nº 001/2019 de autoria do Ver. PAULO LOPES GODOI 

que “Solicita a Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado 

for, que com base no inciso IX do art. 63 da Lei Orgânica Municipal, 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, para que o Chefe do 

Executivo preste informações por escrito e 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; -Pedido de informações nº 002/2019 de autoria do 

Ver. PAULO LOPES GODOI que “Solicita ainda a Mesa Diretora”, depois de 

discutido pelo Plenário e se aprovado for, que com base no inciso IX do art. 63 da 

Lei Orgânica Municipal, 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, para que o Chefe do Executivo preste informações por escrito e que seja 

encaminhado à Câmara de Vereadores qual a atual composição do Conselho 

Municipal de Previdência e as cópias da documentação desses conselheiros que 

possa comprovar se os mesmos possuem certificação e habilitação comprovadas, 

nos termos em parâmetros gerais, possuem comprovada experiência no exercício 

de atividade nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de 

fiscalização, atuarial ou de auditoria e ainda possuem formação superior, 

conforme determina a Lei Federal nº 9.717/98, combinada com a Lei Federal nº 

13.846/19, as quais “Dispõe sobre regras gerais para a organização e o 

funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores 

públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos 

militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências”. Aprovado 

por unanimidade. -Pedido de informações nº 003/2019 de autoria do Ver. 

MARCIO PINTO DA SILVA que “Solicita ainda a Mesa Diretora”, depois de 

discutido pelo Plenário e se aprovado for, que com base no inciso IX do art. 63 da 
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........................................continuação da ATA Nº 017/2019 – De 30/09/2019. 

Lei Orgânica Municipal, que seja enviada correspondência ao Executivo 

Municipal solicitando informações referente a cobrança de taxa dos vendedores 

ambulantes, se está vem sendo cobrada dos mesmos.” Aprovado por 

unanimidade; -Pedido de informações nº 004/2019 de autoria do Ver. MARCIO 

PINTO DA SILVA que “Solicita ainda a Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

Plenário e se aprovado for, que com base no inciso IX do art. 63 da Lei Orgânica 

Municipal, seja enviada correspondência ao Executivo Municipal solicitando 

informações referente a base de cálculo utilizada para fixar o valor do ITBI. Além 

disso, solicita justificativa da Administração Municipal, referente ao acréscimo 

de aproximadamente 15% (quinze porcento) no valor.” Aprovado por 

unanimidade; -Indicação nº 014/2019 de autoria dos vereadores ADRIANO 

RODRIGO MATTGE, ADRIANA T. M. NEUHAUS, PAULO LOPES GODOI 

e VALDIR JOSÉ VIEIRA que “Solicita à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

Plenário e se aprovado for, que seja enviada correspondência ao Grupo CCR Via 

Sul e ao Departamento Nacional de Infra Estruturas  de Transportes-DNIT, 

solicitando que verifique a possibilidade de manter livre os acessos as 

propriedades rurais de nosso município.” Aprovado por unanimidade. Sendo que 

foram esses os expedientes apresentados pelos vereadores, passou-se para o 

espaço reservado aos pedidos verbais: -Pedidos de autoria do Ver. AUGUSTO 

JULIANO LISKA: -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, o 

patrolamento da estrada que passa pela propriedade do Sr. Alceu Schuster e 

demais estradas de acessos, estradas que vem causando danos e prejuízos aos 

munícipes que transitam por elas; -Pedidos de autoria do Ver. VALDIR JOSÉ 

VIEIRA: -Sugeriu que o Executivo Municipal encaminhe um cronograma da 

realização dos serviços do calçamento que vem sendo executado no Loteamento 

Alflen, e qual a data de prevista para a conclusão das obras; -Solicitou ao 

Executivo Municipal, informações referentes aos serviços prestados pela empresa 

Casanova Obras de Terraplenagem Ltda, se foram executados conforme a 

Tomada de Preço nº 003/2019 e Contrato nº 043/2019, para que seja enviado ao 

Poder Legislativo cópia do contrato, dos boletins de medições e do laudo técnico 

emitido pela administração municipal, órgão fiscalizador da obra; -Pedidos de 

autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE: - Solicitou o encaminhamento 

de ofício ao Sr. Rudinei Mello com o objetivo de parabeniza-lo pela conquista de 

campeão da 3ª Rústica Comercial Zaffari de Passo Fundo; -Pedidos de autoria do 

Ver. PAULO LOPES GODOI: -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria 
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........................................continuação da ATA Nº 017/2019 – De 30/09/2019. 

competente, a colocação de um tubo de concreto de 50 cm, na entrada da 

propriedade do Sr. Luis Worst, pois está sendo necessário estender o acesso, 

devido a dificuldade em realizar manobras com os caminhões; -Solicitou ao 

Executivo Municipal, informações sobre a nomeação do cargo de Fiscal 

Municipal de nosso município, quem é o servidor que está ocupando o cargo 

atualmente e de que forma foi nomeado, visto que a funcionária que ocupava o 

cargo foi exonerada no dia 16 de setembro de 2019; -Pedidos de autoria do Ver. 

IRNO LAVALL: -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente que seja dado continuidade ao belo trabalho que 

vinha realizando em relação as roçadas, concluindo o trabalho em Linha Jacuí e 

em seguida dando continuidade em Posse Cerrito e São Pedro Cerrito; -Pedidos 

de autoria da Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS: -Solicitou ao Executivo 

Municipal que agende uma Audiência Pública no Pavilhão Evangélico de São 

José da Glória, para tratar sobre a instalação da Praça de Pedágio. Ressaltou que 

este agendamento seja marcado com extrema urgência, e destacou a importância 

da presença do Prefeito Municipal nesta Audiência Pública. Além disso solicita 

que seja encaminhado para Câmara de Vereadores cópia do contrato firmado com 

o Grupo CCR Via Sul;  -Solicitou o encaminhamento de Ofício ao Presidente do 

Coral 20 de Outubro, Sr. Locário Vollmer, no sentido de parabenizar a 

organização e a grandiosidade do evento realizado no dia 29 de setembro de 2019. 

A edil parabeniza todos os cantores do coral, que vem realizando belíssimas 

apresentações, resultado de dedicação e empenho de diversos ensaios da equipe. 

Além disso estende os votos de parabenização a maestrina Sra. Dolores Kuhn; -

Solicitou o encaminhamento de Ofício ao Lions Clube de nosso município 

agradecendo o acolhimento do Presidente Mirim Dérick Roese, onde na 

oportunidade o Vereador Mirim explanou sobre a Campanha do Lacre. Dessa 

forma a Edil agradeceu a oportunidade do Ver. Mirim apresentar seu trabalho; -

Solicitou pedido de informação a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 

Social, referente a situação do cargo de Agente Comunitária de Saúde da Micro 

área nº 006, quando será convocada a funcionária que irá substituir a atual Agente 

Comunitária de Saúde que encontra-se em licença de saúde, tendo em vista que 

para esse contrato emergencial já existe lei autorizativa para tal; -Pedidos de 

autoria do Ver. MARCIO HOWE: -Solicitou ao Executivo Municipal, com cópia 

para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, uma alteração na 

lei para o aumento na área edificada e horário de funcionamento no licenciamento 
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........................................continuação da ATA Nº 017/2019 – De 30/09/2019. 

ambiental das empresas do Distrito Industrial; -Pedidos de autoria do Ver. 

ADEMAR JACÓ HAHN: -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de 

Obras, a construção de um quebra-molas nas proximidades da propriedade do Sr. 

Erni Steffler, considerando que possui diversos moradores naquela região, e a 

distância de visibilidade é pouca no momento em que os motoristas acessam a 

estrada geral; -Parabenizou a Administração Municipal, com votos extensivos a 

todos os participantes do Show Tradicionalista realizado no dia 20 de setembro 

no Ginásio Municipal. O Edil parabeniza todas as pessoas envolvidas na 

organização do evento, bem como todas as entidades, e pessoas que fizeram suas 

apresentações; -Pedidos de autoria do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA: -

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

seguintes locais: a) trecho entre a Igreja Assembleia de Deus, passando pela 

propriedade do Sr. Antonio de Almeida Bueno (popular Bugio) se estendendo até 

a propriedade do Sr. Leonir Glienk; b) trecho entre a propriedade do Sr. Romeu 

Roque Schons se estendendo até a divisa do município com Polígono do Erval; -

Solicitou ao Executivo Municipal, recuperação do acesso da propriedade do Sr. 

Derli Rodrigues e a manutenção da iluminação pública em frente desta 

propriedade, bem como o recolhimento do lixo que vem sendo depositado na rua. 

Além disso também solicita o recolhimento do lixo em São José da Glória, na 

Linha do Mello, próximo a propriedade do Sr. Renato Müller; -Solicitou o 

encaminhamento de ofício, ao Chefe da Unidade da Corsan, Sr. Paulo Cervi, ao 

Superintendente Regional Sr. João Batista C. da Rosa e Engenheiro Civil João 

Carlos de Mattos, agradecendo os mesmos pela visita, bem como a resposta 

referente a Indicação nº 010/2019 de autoria do Ver. ADRIANO R. MATTGE; -

Solicitou o encaminhamento de ofício para o Presidente do Hospital de Caridade 

de Carazinho agradecendo o convite da visita e conhecimento do Hospital de 

Caridade de Carazinho; -Manifestou que será encaminhado ofício ao Executivo 

Municipal, autorizando o abatimento de R$10.000,00 do repasse mensal de 

outubro do Duodécimo da Câmara de Vereadores, pois o Poder Legislativo irá 

apoiar financeiramente na aquisição de Placas Indicativas para o Roteiro das 

Topearias, Flores e Aromas.                                                                                                                                                         

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 050/2019 de autoria do Executivo Municipal que 

“Autoriza o município a celebrar Termo de Fomento com a Associação 
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Brasileira de Combate ao Alcoolismo de Victor Graeff – Vida Real – ABCAL e 

dá outras providências.” foi aprovado por unanimidade. Também se realizou a 

leitura, discussão, do 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.” momento em que o Ver. MARCIO 

HOWE solicitou pedido de vistas (aprovado em plenário por unanimidade). Em 

seguida passou-se para o espaço da Tribuna Livre, onde estava inscrito o Eleitor 

Sr. MARCELO KRUGER que aproveitou o momento para manifestar sua opinião 

em relação a instalação da praça de pedágio em nosso município, questionou se 

no momento em que vem uma empresa no município que traz prejuízo aos 

munícipes as autoridades acha correto, e relatou o transtorno que lhe causará com 

o fechamento dos acessos. Questionou se o imposto que os agricultores pagam 

para o município não é o suficiente, se é necessário pagar pedágio todos os dias. 

Comentou que citou o seu exemplo, porém mais de 30 propriedades irão sofrer 

com este impacto. Questionou porque os municípios vizinhos não aceitaram a 

instalação em suas terras, e por que o município de Victor Graeff aceitou. Em 

seguida foi aberto o espaço das explicações pessoais, momento em que 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 que a luta para manter os acessos 

abertos é de todos os vereadores, e que sem dúvida o que será possível, será feito. 

Também comentou que o Deputado ELTON WEBER se colocou à disposição de 

fazer uma reunião com a população, para buscar melhorias em relação a esta 

questão dos acessos. Além disso comentou sobre a assinatura do contrato do 

financiamento do Executivo Municipal, com a sugestão da COFE, em relação a 

aquisição de maquinários e rede de água. Também aproveitou o momento para 

comentar sobre a sua visita no Hospital de Caridade de Carazinho, que hoje faz a 

maioria dos atendimentos de nossa população, e que se pode dizer que com as 

instalações desta instituição, o município será muito bem atendido. Em seguida o 

Ver. MARCIO PINTO DA SILVA retornou ao seu lugar como presidente, 

passando a palavra aos demais vereadores inscritos. Na sequência o Ver. 

ADEMAR JACÓ HAHN utilizou o espaço para manifestar a sua solidariedade 

pela situação levantada pelo munícipe no espaço da Tribuna Livre, visto que por 

um lado não pode-se impedir que o município progrida, mas por outro lado não 
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........................................continuação da ATA Nº 017/2019 – De 30/09/2019. 

pode-se esquecer que em meio a este progresso, alguém, por um motivo ou outro, 

acaba-se com algum tipo de prejuízo. Além disso comentou que não fez nenhum 

pedido especifico para esta região, mas que possuem a Verª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS que representa muito bem está região, e o que estiver em seu alcance 

sempre apoiará os pleitos. Parabenizou o Presidente pela conduta na realização da 

Sessão Solene em homenagem ao Sr. AVELINO PEDRO KOEHLER, e estendeu 

os agradecimentos a todos os funcionários da Casa que se empenharam na 

organização.  Finalizou dizendo que conforme diz na bíblia sagrada, no caminho 

muitas vezes se busca fazer o trabalho da melhor forma, de forma tranquila, porém 

no caminho se possui muitas pedras, mas deve-se usar essas pedras para construir 

pontes, e com essa frase justifica que é isso que procura fazer com o seu trabalho 

de vereador. Além disso comentou sobre a importância da realização das Sessões 

no interior, e assim buscará sempre fazer o melhor para a população. Em seguida 

a Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS, que primeiramente agradeceu a presença 

de todos. Em seguida manifestou sua felicidade em relação aos trabalhos 

realizados na estrada geral de Barro Preto, de pouca quantidade, mas de qualidade. 

Ressaltou que questionou a secretária da Sec. Mun. de Obras da localidade de São 

José da Glória, sobre quantas cargas de pedra foram puxadas desde que a empresa 

foi embora, porém não obteve resposta, nem dá secretária, nem do Chefe das 

Obras Bastião. Comentou que na manhã do dia da sessão, a patrola recuperou 

alguns acessos, e que espera que fizeram bem feito. Além disso, comentou que 

foi questionada pelo servidor Bastião sobre a cobrança dela referente aos trabalhos 

da Sec. de Obras, e com muito respeito, ressaltou que não é o servidor que vai 

dizer o que ela pode ou não falar em sessão plenária.  Manifestou sua preocupação 

em relação a perda e prejuízo dos agricultores, no período da safra que se 

aproxima em decorrência da situação das estradas. Finalizou comentando que 

convidou o Prefeito Municipal para visitar as estradas com o seu carro próprio. 

Em seguida o Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE utilizou o espaço, momento 

em que comentou a importância da realização das sessões no interior, comentou 

ainda que não culpa os funcionários pela qualidade das estradas, pois sabe que os 

mesmos são obrigados a realizarem os serviços de certa maneira. Também 

parabenizou o Ver. ADEMAR JACÓ HAHN pela realização da Sessão Solene. 

Ainda comentou sobre o Grupo CCR Via Sul. Comentou que não sabia da questão 

de que outros municípios vizinhos não aceitaram a implantação da praça de 

pedágio. Comentou sobre sua busca em relação ao conhecimento sobre os 
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impostos repassados pela CRVR. Agradeceu a Mesa Diretora pelo abatimento de 

R$10.000,00 do repasse mensal de outubro do Duodécimo da Câmara de 

Vereadores, pois o Poder Legislativo irá apoiar financeiramente na aquisição de 

Placas Indicativas para o Roteiro das Topearias, Flores e Aromas.  Além disso 

comentou sobre a questão levantada na discussão dos projetos sobre a desunião 

da Câmara, o Edil discordou, e ressaltou que a briga é por interesses e que o 

vereador tem muitas reivindicações, e que deve sempre manifestar seus interesses 

e os interesses da população, e que toda discussão que ocorre não é pra causar 

inimizade, mas sim pra discutir o assunto e encontrar um concordância, onde a 

maioria irá ganhar. Solicitou que a Mesa Diretora continue realizando as sessões 

no interior. Em seguida o Ver. PAULO LOPES GODOI utilizou o espaço, e na 

oportunidade falou sobre a atuação do vereador, e que as redes de televisões vêm 

fazendo diversas notícias referente as Câmaras de Vereadores de todo o Brasil e 

que muitas delas acabam denegrindo a imagem do vereador. Ressaltou que os 

escândalos que acontecem em algumas, realmente é uma vergonha, e que 

realmente é lamentável. Traz a tona esta discussão com o objetivo de dizer que 

em nosso município isso não acontece, e que possui muito orgulho de nossa 

Câmara de Vereadores, por diversos fatores, e cita: funcionários competentes e 

honestos, profissionais da área jurídica qualificados, trabalho de transparência, 

construção da Sede Própria, criação da ouvidoria, Câmara Mirim, Sessões 

Plenárias no interior, ajuda financeira para entidades, associações e eventos. 

Conclui que a Câmara de Vereadores de nosso município está sempre apoiando a 

comunidade, indiferente do partido político do Vereador. Finalizou dizendo que 

a população de nosso município pode ter orgulho de nossa Câmara de Vereadores, 

pois é composta de pessoas integras e honestas que estão trabalhando para o bem 

de nosso município.  Em seguida o Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA utilizou o espaço 

para manifestar seu apoio aos produtores em relação a instalação da praça de 

pedágio. Manifestou sua alegria em relação a rede de água da Igreja Assembleia 

de Deus, que está próxima de ser executada, uma indicação da COFE para incluir 

o valor deste investimento em um Projeto de Lei, que a verba de 

R$24.000,00(vinte e quatro mil reais) foi destinada e que agora está nas mãos do 

prefeito a realização. Além disso, também comentou sobre a situação das estradas, 

e diz que acredita que os funcionários sabem realizar os serviços, porém os chefes 

não permitem que seja executado de certa maneira. Contou a situação de 

recuperação da estrada de um produtor, que não foi empedrada como deveria, 
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necessitando de mais cargas de pedra para concluir o serviço. Além disso, 

solicitou ao Presidente que convide a Mesa Diretora para protocolar o ofício que 

permite o abatimento de R$10.000,00 do repasse mensal de outubro do 

Duodécimo da Câmara de Vereadores, para o apoio na aquisição de Placas 

Indicativas para o Roteiro das Topearias, Flores e Aromas.  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 14 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, Silvana M. Schmidt, Vera C. Wentz, Marcelo 

Kruger, Sirlei Schuster, Valdelino Mello, Alceu Schuster, Ardi I. Glienke, Marcos 

A. R. Da Silva, Mauro Rodrigues e Rejane Schuster. Câmara Municipal de 

Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 30 dias do mês de setembro do ano de 2019./. 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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