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ATA Nº 019/2019 Da Sessão Ordinária - Realizada em 14/10/2019. 

Aos quatorze dias do mês de outubro 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 019/2019, da Sessão anterior, sendo aprovada 

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

Executivo Municipal: Ofício 277/2019 – Encaminhamento de Projetos de Lei; 

Projeto de Lei nº 057/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Altera o Art. 

5º da Lei Municipal nº 1.814/2019, que autoriza o Município a contratar 

Operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal, para obras de 

infraestrutura urbana e aquisição de equipamentos e material permanente e dá 

outras providências.”; Ofício 281/2019 – Resposta ao Ofício nº 282/2019; Ofício 

nº 291/2019 – Respostas ao Ofício nº 265/2019. Na sequência foi realizada a 

leitura da Convocação nº 007/2019 do Secretário Municipal de Administração e 

Fazenda, Sr. MARCOS NADIR VIEIRA DOS SANTOS, para prestar 

informações referente à Gestão do Fundo de Previdência Social do Município de 

Victor Graeff – FPS. Fica registrado que não houve comparecimento do 

Convocado e de nenhum representante do Poder Executivo Municipal para prestar 

os esclarecimentos solicitados através da Convocação nº 007/2019. Em seguida 

passou-se para a leitura dos expedientes recebido de diversos: Convite – Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Victor Graeff; Ofício nº 020/2019 – Secretaria 

Municipal de Saúde e Assistência Social; E-mail – Agência Regional do IBGE 

em Passo Fundo; Ofício nº 280/2019 - Secretaria Municipal de Administração e 

Fazenda; E-mail – Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos. Em 

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

vereadores: Ofício nº 261/2019 – Dep. Fed. HEITOR SCHUCH; Ofício nº 

262/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 262/2019 – Executivo Municipal; 

Ofício nº 263/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 264/2019 - Executivo 

Municipal; Ofício nº 265/2019 - Executivo Municipal; Ofício nº 266/2019 – 

Secretaria Municipal de Administração; Ofício nº 267/2019 – Conselho 

Municipal de Previdência; Ofício nº 268/2019 - Secretaria Municipal de 
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.....................................continuação da ATA Nº 019/2019 – De 14/10/2019. 

Administração; Ofício nº 269/2019 – Conselho Municipal de Previdência; Ofício 

nº 270/2019 – Cotrijal; Ofício nº 271/2019 – Coral 20 de outubro; Ofício nº 

272/2019 – Lions Clube; Ofício nº 273/2019 – Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social; Ofício nº 274/2019 – Hospital Comunitário de Carazinho; 

Ofício nº 275/2019 – Ilmo. Sr. RUDINEI MELLO; Ofício nº 2762019 – Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente;  Ofício nº 277/2019 – Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes-Superintendência de Cruz Alta; Ofício nº 278/2019 

– Grupo CCR Via Sul; Ofício nº 279/2019 – Companhia Riograndense de 

Saneamento – CORSAN; Ofício nº 280/2019 – De. Est. ELTON WEBER; Ofício 

nº 281/2019 - Executivo Municipal; Ofício nº 282/2019 - Executivo Municipal; 

Ofício nº 284/2019 – Grupo CCR Via Sul. Em seguida passou-se para o espaço 

dos expedientes apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados os 

seguintes: -Requerimento nº 095/2019 (aprovado por unanimidade) 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 a conclusão dos 

serviços na estrada geral, no trecho entre o acesso da propriedade do Sr. Bruno 

Follmer até a propriedade do Sr. Osmar Teleken, em Posse Cerrito. Além disso, 

também solicita a limpeza das sarjetas, no local.”; -Requerimento nº 096/2019 

(aprovado por unanimidade) 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 se 

a administração buscou adaptar o Ginásio Municipal, conforme as normas de 

segurança e prevenção de combate a incêndio e desastres.”; -Requerimento nº 

097/2019 (aprovado por unanimidade) 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, no sentido de 

solicitar a construção de um quebra-molas na Av. Independência, em frente 

Escola Estadual de Educação Básica Dr. José Maria de Castro. Além disso, 

solicita a pintura das faixas de segurança naquele local.”; -Requerimento nº 

098/2019 (aprovado por unanimidade) de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO 

MATTGE 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 os seguintes serviços: a) limpeza das sarjetas e 

conclusão dos serviços na estrada geral de Posse Cerrito, trecho entre o acesso da 
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propriedade do Sr. Bruno Follmer até as propriedades dos Senhores Osmar 

Teleken e Clésio Berres; b) recuperação da estrada com empedramento, no trecho 

entre a propriedade do Sr. Antônio E. Rodrigues da Silva até a propriedade do Sr. 

Sérgio Marquetti, em São José do Umbú; c) recuperação da estrada geral de São 

José do Umbú seguindo até a divisa com São José do Centro; d) recuperação geral 

nas estradas de Linha Jacuí e Posse Cerrito.”; -Requerimento nº 099/2019 

(aprovado por unanimidade) de autoria do Ver. ADEMAR JACÓ HAHN e Ver. 

ADRIANO RODRIGO MATTGE que “Requerem à Mesa Diretora, depois de 

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

Executivo Municipal, via Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, 

sugerindo o desenvolvimento de um projeto, que seja inserido nas atividades do 

ano letivo de 2020, com o objetivo de elaborar um levantamento das pessoas que 

contribuíram significativamente com o desenvolvimento do munícipio, desde o 

surgimento da Vila Cochinho.”; -Pedidos de Informação nº 005/2019 (aprovado 

por unanimidade) de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE 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 cópia dos anexos dos 

Empenhos nº 003852/2019 e 003853/2019, do Credor CASANOVA OBRAS DE 

TERRAPLENAGEM LTDA, que corresponde ao Contrato, Medições, Notas 

Fiscais e demais documentos que comprovem a execução do Contrato nº 

043/2019.”; -Indicação nº 015/2019 (aprovada por unanimidade) 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 o Sr. SÉRGIO SCHARLAU como Secretário 

Municipal de Obras.”. 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 que o Executivo 

Municipal informe quem são os membros do Conselho Municipal de Trânsito; -

Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria competente, o recolhimento dos 

entulhos na Rua Felipe Leopoldo Escher; -Pedidos de autoria do Ver. ADRIANO 

RODRIGO MATTGE: -Solicitou que seja encaminhado um ofício ao Deputado 

Federal Marcelo Brum, com o objetivo de solicitar apoio através de Emendas 

Parlamentares para destinação na saúde de nosso município; -Solicitou que seja 

encaminhado um ofício ao Deputado Federal Giovani Cherini com o objetivo de 
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solicitar a destinação de Emendas Parlamentares para aquisição de um 

castramóvel, para ser utilizado para auxiliar nos trabalhos de controle 

populacional de cães e gatos da cidade; -Solicitou ao Executivo Municipal, via 

Secretaria de Obras, que realize o patrolamento e empedramento na estrada geral 

do Faxinal, no trecho entre a propriedade dos Senhores Renato Amann e Bruno 

Neuhaus; -Solicitou que seja realizada uma reunião e que sejam convidados o 

Executivo Municipal, o Chefe da Unidade da Corsan, a Fiscal Ambiental, os 

vereadores e vereadores suplentes, para discutir a questão de saneamento básico 

de nosso município; -Solicitou que seja encaminhado um ofício para a Assessora 

Pedagógica, Sra. Bruna Tais Scharlau com o objetivo de parabenizar o trabalho 

que desenvolveu a frente da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto 

e Turismo; -Solicitou ao Executivo Municipal, que realize a poda de uma 

folhagem na Rua Tiradentes, pois a mesma estão proliferando aranhas; -Pedido 

de autoria do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA: -Solicitou ao Executivo Municipal 

que realize nesta semana uma vistoria e realize as manutenções necessárias na 

iluminação pública de nosso município; -Pedidos de autoria do Ver. PAULO 

LOPES GODOI: -Reforçou o pedido do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA em relação 

a iluminação pública de nosso município, e dessa forma solicita que o Poder 

Executivo realize um levantamento dos pontos que necessitam de manutenção e 

que realizem esses reparos; -Pedidos de autoria da Verª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS: -Solicitou que o Executivo Municipal que encaminhe cópia do 

protocolo realizado na ANTT, onde solicita um trevo de acesso ao Entreposto nº 

18 da Cotrijal, localizado no Km 200 da BR-386; -Pedidos de autoria do Ver. 

ADEMAR JACÓ HAHN: -Solicitou que seja encaminhado ofício para a 

Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e para as Escolas de nosso 

município, com o objetivo de parabenizar todos os professores pela passagem do 

Dia do Professor; -Pedidos de autoria do Ver. MARCIO HOWE: -Solicitou ao 

Executivo Municipal, que realize a pintura da faixa de segurança entre a Câmara 

de Vereadores e a Escola Municipal de Educação Infantil Cantinho do Amor; -

Pedidos de autoria do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA: -Reforçou o pedido dos 

colegas vereadores em relação a iluminação pública de nosso município, 

principalmente aos arredores do local que será realizada a EXPOVIG; -Solicitou 

que o Executivo Municipal, providencie e elabore o Projeto de Lei, permitindo a 

notificação aos proprietários dos terrenos que não fazem a limpeza de sua 

propriedade, para que dessa forma os servidores que realizam os trabalhos do 
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Programa LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypti) possam 

notificar estes proprietários. Considerando que foram esses os pedidos realizados 

pelos Edis, passou-se para o espaço do Pequeno Expediente, onde estava inscrita 

a Ver. ADRIANA T. M. NEUHAUS que primeiramente comentou sobre a 

Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei nº 055/2019 que “Dispõe 

sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras 

providências.”, a qual estava marcada para o dia 14 de outubro de 2019 às 

16h30min, porém não foi realizada, pois durante a reunião da Comissão de 

Orçamentos, Finanças, Economia e Infraestrutura (COFE) foi analisado que 

conforme Parecer Jurídico e a Orientação Técnica IGAM nº 45.016/2019 são 

necessários alguns ajustes por parte do Executivo Municipal, dessa forma foi 

encaminhado cópia do parecer do IGAM  ao Executivo Municipal e foi sugerido 

que seja agendada uma reunião para o dia 28 de outubro para que um representante 

do Poder Executivo possa prestar explicações dos itens que estão em observação. 

Após comentou que é pela primeira vez que percebe a ausência de um convocado 

em sessão ordinária, o que para a Edil é uma falta de consideração e respeito com 

a Casa de Leis. Ressaltou que se não for falta de respeito, é medo, pois na primeira 

convocação enviada, foi justificada que não foi realizada da maneira correta, que 

não foi encaminhada ao prefeito, e dessa forma questiona, qual será a próxima 

desculpa para justificar o não comparecimento. Manifestou que é um desrespeito 

com o povo, e que em 11 anos não presenciou uma situação como está, onde um 

secretário não comparece na sessão para esclarecer fatos. Ressaltou que por parte 

dela, isso não poderá ficar assim, pois se os vereadores não demonstrar autoridade, 

a situação irá ficar muito pior. Comentou que não é uma briga entre poderes, mas 

sim uma falta de consideração com os vereadores. Pediu para os colegas de 

partido explicação da ausência, o que para ela se justifica como medo. Justificou 

que sabe que apartir de amanhã será ainda mais perseguida, que a estrada próxima 

a sua propriedade não será recuperada, mas que isso que não faz mal, porque o 

que precisa ser dito, tem que ser dito, não de forma falada, mas sim, gritada, para 

que todos possam ouvir. Finalizou dizendo que sente vergonha. Logo após foi 

dado início a Ordem do Dia, momento em que foi realizada a leitura, discussão e 

votação dos processos legislativos. Na oportunidade foi realizada a leitura, 

discussão e foi Aprovado por Unanimidade com Emenda Modificativa o 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 
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de Victor Graeff, na forma do disposto nos arts. 197 e 198 do Regimento 

Interno.”. O projeto de resolução foi aprovado com uma Emenda Modificativa 

de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Bem-Estar Social (CCJ), sendo 

o projeto de resolução aprovado por unanimidade e a emenda modificativa 

também aprovada por unanimidade. Não havendo nenhum inscrito no espaço da 

Tribuna Livre, passou-se para o espaço das Explicações Pessoais, o Ver. PAULO 

LOPES GODOI foi o primeiro vereador a usar o espaço, momento em que 

primeiramente pediu mais atenção e respeito do Poder Executivo Municipal, em 

relação as indicações elaboradas na Câmara de Vereadores, visando que são 

amplamente discutidas e aprovadas pelos vereadores. Comentou que muitas 

foram as indicações e anteprojetos elaborados pelos vereadores, mas que nenhum 

retornou como Projeto de Lei para em seguida se tornar Lei Municipal. Ressaltou 

que se sente constrangido pois o vereador trabalha, apresenta e não obtém 

resultados. Solicitou que os vereadores da base do Executivo Municipal, levem 

esse pedido até eles, pois se o projeto é bom, é para o bem da população, 

indiferente de quem seja o vereador autor. O segundo assunto levantado pelo Edil, 

foi a questão do não comparecimento do Secretário de Administração, situação 

simplesmente lamentável, pois todos sabem o que aconteceu. Relembrou que na 

primeira vez foi realizada a convocação e o  Executivo Municipal “proibiu” o 

comparecimento dos servidores, comunicando que se comparecessem seria aberto 

um processo administrativo disciplinar dentro da administração, o que para o Edil 

sem dúvidas seria para punir esses servidores, e então após realizada a convocação 

da maneira que foi cobrada pelo Executivo Municipal, simplesmente o Secretário 

Municipal não comparece, o que é uma falta de respeito e de consideração, pois 

se fazem presente nesta sessão ordinária, servidores e aposentados pelo Fundo 

Municipal de Previdência, que possuem interesse nessa questão. Ressaltou que a 

preocupação é pertinente, pois é algo que já aconteceu em outros anos. Reforçou 

as palavras da Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS onde diz que tudo isso 

realmente muita falta de consideração e respeito. Por fim, pediu desculpas aos 

funcionários presentes nesta sessão ordinária. Em seguida o Ver. VALDIR JOSÉ 

VIEIRA comentou que na viagem realizada a Porto Alegre, através do Deputado 

ELTON WEBER, foi discutida a questão da praça de pedágio, e foi repassada 

para o Grupo CCR a ideia de ser instalado portões eletrônicos, o que é viável e 

interessante. Além disso, falou sobre a falta de respeito pela ausência do 

Secretário Municipal de Administração, e que deve possuir uma punição para isso. 
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Acredita que seja preocupação o fato de não comparecer, pois na primeira vez foi 

dado uma desculpa que nunca havia sido dada, e na segunda convocação não se 

apresenta. Manifestou que o requerimento da convocação foi aprovado por 

unanimidade, e que os vereadores são autoridade. Questionou como será paga essa 

dívida, e comentou que acredita que em breve entrará nesta casa um projeto para 

parcelamento dessa dívida, o que não poderá ser aprovado, pois eles devem pagar 

esta dívida.  Reforçou que tudo isso é falta de respeito e consideração com os 

vereadores, e que se sente envergonhado com esta situação, pois nem uma 

justificativa foi dada. Comentou que a partir desta situação pode se perceber o 

valor que a administração municipal tem com os vereadores. Falou que possui 

diversos pedidos para realizar, mas que não adianta, pois não são executados. Para 

fechar o espaço das explicações pessoais, a Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS 

utilizou o espaço, onde na oportunidade falou sobre a convocação do secretário, 

e que acredita que no mínimo ele apresentará um atestado, mas que isso já deveria 

de ter sido apresentado para a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores. Solicitou 

que a assessoria jurídica do Poder Legislativo tome providências quanto a este 

assunto. Referente as respostas recebidas do executivo, comentou que a 

administração informou que não possui contrato nenhum com o Grupo CCR Via 

Sul, e essa resposta deixa a Edil mais tranquila, pois se não possui contrato entre 

a empresa e a administração, será mais fácil a negociação em relação os acessos 

as propriedades. Por fim, em nome do Vereador Professor ADEMAR JACÓ 

HAHN, homenageou todos os professores de nosso município, pois é a mais linda 

profissão, parabenizou também a sua filha e sobrinhas que exercem essa profissão. 

Finalizou dizendo que gostaria que voltasse o tempo onde o professor era 

respeitado. 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 28 

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

salvo em casos de Convocação Extraordinária. Ao mesmo tempo o Sr. Presidente 

deu por encerrado os trabalhos daquela Reunião, que contou com a presença de 

Ademir H. Wentz, Tania Cavalheiro, Jorge L. Berwig, Eliane Bach, Vera Cecília 

Wentz, Liane Lucas da Silva, Nestor Jung, Admilson Rodrigues da Silva, Vagner 

Narciso de Oliveira, Clarice Kunz do Nascimento, Giunter Barth e Bárbara 

Morgana Dahse. Câmara Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 14 
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dias do mês de outubro do ano de 2019./././././././././././././././././././././././././././././././. 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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