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ATA Nº 021/2019 Da Sessão Ordinária - Realizada em 11/11/2019. 

Aos onze dias do mês de novembro 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, GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP, IRNO 

LAVALL,  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 020/2019, da Sessão 

anterior, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida foi realizada a leitura dos 

expedientes recebidos do Executivo Municipal: Edital de Audiência Pública; 

Ofício nº 329/19 – RESPOSTAS AO Ofício nº 309/2019-CMV; Ofício nº 

338/2019 – Encaminhamento de Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 060/2019 de 

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

destinar o valor de até R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) à ACIVG – 

Associação Comercial e Industrial de Victor Graeff/RS, para o auxílio na 

realização do 19º Festival Nacional da Cuca com Linguiça, mediante a 

celebração de instrumento adequado, nos termos do artigo 26, da Lei 

Complementar nº 101/2000.”; Ofício nº 302/2019 – Respostas ao Ofício nº 

302/2019-CMV.  Logo em seguida, o Secretário PAULO LOPES GODOI fez a 

leitura da Convocação nº 011/2019 que convocou a Sec. Municipal de Saúde e 

Assistência Social, Sra. SIMONE PATRÍCIA LAMMEL, conforme inciso XXI 

do art. 37 da Lei Orgânica Municipal, para prestar informações referente à  

transformação da UBS da cidade em Centro Administrativo da Saúde, e do PADU 

em UBS. Conforme havia sido combinado, o Ver. PAULO LOPES GODOI fez   

a   leitura dos questionamentos   que   estavam   transcritos   na convocação e em 

sequência a Secretária SIMONE PATRÍCIA LAMMEL respondeu a cada item. 

Em relação a primeira questão, que perguntou quando foi tomada a decisão 

administrativa de realizar estas alterações, a Secretária respondeu que não foi uma 

decisão e sim uma providencia, tomada em 2017 quando a Coordenadoria 

procurou a Secretaria, solicitando providencias, e que a grande estrutura que nosso 

município possui, está sendo mal aproveitada. Em relação a segunda questão que 

perguntou quais foram os motivos que levaram a esta decisão administrativa, a 

secretária respondeu que na questão anterior já abordou está questão. Em relação 

a terceira questão que perguntou se a Coordenadoria Regional de Saúde de Passo 

Fundo, tem conhecimento dessas alterações, se aconselhou estas mudanças ou 

impôs elas, ou se somente está ciente, a secretária informou que a Coordenadoria  
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.........................................continuação da ATA Nº 021/2019 – De 11/11/2019. 

Regional de Saúde de Passo Fundo tem conhecimento sim, que não foi imposta, 

porém orientada. Em relação a quarta questão que perguntou qual tempo de 

implementação e o custo de toda esta operacionalização, a secretária respondeu 

que o processo é longo e que dessa forma não pode responder o tempo de 

implementação, nem o custo total, e que todas as reformas serão feitas com as 

Emendas Parlamentares recebidas.  Em relação a quinta questão que perguntou se 

houve um debate com os funcionários da área (principalmente os que efetuam 

atendimento de pacientes), ou foi uma decisão unilateral da administração 

municipal, a Secretária informou que houve sim um debate, e que as decisões não 

foram tomadas sozinhas, que foi um processo de uma construção envolvendo 

coordenadoria e conselho de saúde, pois possuem regras a serem seguidas. Em 

relação a sexta questão que perguntou se a secretária está segura de que esta é a 

melhor estratégia para melhorar as condições de atendimento, a Secretária 

ressaltou que acredita que vem desenvolvendo um bom trabalho, trabalho este que 

é para a população em geral, priorizando sempre o ótimo atendimento e valorizar 

as pessoas que ali trabalham. Em relação a sétima questão que perguntou quando 

se dará início ao processo, e quando será finalizado, a secretária informou que o 

processo já está na coordenadoria, e finalizá-lo assim que a planta for liberada. 

Em relação a oitava questão que perguntou se a secretária pode dar sua opinião 

sincera sobre toda esta situação, considerando que o secretário anterior fez 

mudanças e vultuosos investimentos na atual UBS, para torná-la mais adequada 

às necessidades da área da saúde, a Secretária informou que sobre o antigo 

Secretário ela não irá responder nenhuma questão, visto que ela não possui 

conhecimento sobre o que ele fez no Posto Saúde, mas acredita que é uma boa 

opção, pois da maneira como está não tem condições de continuar, que as 

atividades são realizadas juntas.  Em relação a nona questão que perguntou como 

ficará o atendimento emergencial do PADU que será agora a nova UBS, a 

Secretária informou que não mudará em nada, pois terá a mesma estrutura, e ainda 

melhor, os funcionários continuaram atendendo lá, não mudando em nada, 

somente melhorando o atendimento. Informou ainda que a emergência e urgência 

continuara sendo atendida no município de Não-Me-Toque. Considerando que 

foram essas as perguntas realizadas através da convocação, em seguida o 

presidente abriu o espaço para que os vereadores pudessem questionar a secretária 

referente as perguntas relativas ao assunto da convocação.  Em seguida passou-se 

para a leitura dos expedientes recebido de diversos: Desistência – Ver. Suplente 

OTÁVIO KERN; Convite – EMATER; Ofício nº 045/2019 – Assessora 

Pedagógica Municipal;  Ofício Circular – Comando Rodoviário de Tapera; Ofício  
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.........................................continuação da ATA Nº 021/2019 – De 11/11/2019. 

nº 053/2019 – Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social; Ofício – Movimento 

Democrático Brasileiro de Victor Graeff; Ofício nº 001/2019- Conselho 

Municipal de Previdência de Victor Graeff. Em seguida foi aberto o espaço para 

a Leitura dos Expedientes expedidos pelos vereadores: Convocação nº 009/2019; 

Convocação nº 010/2019; Ofício nº 293/2019 – Sr. ADMILSON RODRIGUES 

DA SILVA; Ofício nº 301/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 302/2019 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 303/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 

304/2019 – Associação Comercial, Industrial e de Prestação de Serviço; Ofício nº 

305/2019 – Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados-

SINDILAT; Ofício nº 306/2019 – Conselho Paritário Produtores/Indústria de 

Leite do Estado do Rio Grande do Sul; Ofício nº 307/2019 – Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul; Ofício nº 308/2019 – 

Conselho Municipal de Trânsito e Transporte; Ofício nº 309/2019 – Executivo 

Municipal; Ofício nº 310/2019 – Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS; Ofício 

Circular nº 011/2019; Ofício Circular nº 012/2019. Em seguida passou-se para o 

espaço dos expedientes apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados 

os seguintes: -Projeto de Lei nº 061/2019 de autoria da Mesa Diretora que 

“Cria a categoria funcional de Auxiliar de Serviços Gerais no Quadro de 

Cargos da Câmara de Vereadores de Victor Graeff e altera a Lei nº 1462 de 26 

de março de 2013, na forma que especifica.” ; -Requerimento nº 108/2019 

(aprovado por unanimidade) 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, via Secretaria de 

Obras, solicitando a limpeza e desobstrução de bueiros e sarjetas próximo a 

propriedade da Sra. Marcia Bugs. Além disso, solicita que sejam solucionados os 

danos que já foram causados devido à não realização desses serviços.”; -

Requerimento nº 109/2019 (aprovado por unanimidade) 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, via Secretaria de Obras, solicitando que seja verificado a possibilidade 

de adquirir uniformes (incluindo botinas) para os servidores públicos que são   

responsáveis pelos serviços gerais externos (praça municipal e ruas).”; -

Requerimento nº 110/2019 (aprovado por unanimidade) de autoria da Verª. 

ADRIANA T. M. NEUHAUS e do Ver. PAULO LOPES GODOI que “Requerem 

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

enviada correspondência ao Executivo Municipal, e a Superintendência Regional 

dos Correios de Passo Fundo, solicitando a substituição do Gerente da Agência  
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.........................................continuação da ATA Nº 021/2019 – De 11/11/2019. 

dos Correios de Victor Graeff, Sr. Diego Regio.”; -Requerimento nº 111/2019 

(aprovado por unanimidade) 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, via Secretaria 

Municipal de Obras, solicitando a realização dos seguintes serviços: a) 

recuperação do acesso da propriedade do Sr. Bruno Neuhaus, com pedras 

cascalhos, no Faxinal; b) recuperação dos acessos das propriedades e das lavouras 

dos Senhores Volnei, Claiton e Galileu Drehmer, com patrolamento e pedras 

cascalhos, em São José da Glória.”; -Requerimento nº 112/2019 (aprovado por 

unanimidade) 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 a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, 

com cópia para a Enfermeira Sra. Ana Paula Roethig do Nascimento, solicitando 

saber quem é a Agente Comunitária de Saúde responsável pela Rua Augusto 

Liska, e porque a mesma não está cumprindo suas funções.”; -Requerimento nº 

113/2019 (aprovado por unanimidade) 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 Presidente da COTRIJAL, 

solicitando providências, para que na próxima safra de inverno (trigo e cevada) o 

Entreposto nº 18, em São José da Glória receba a produção.”; -Requerimento nº 

114/2019 (aprovado por unanimidade) 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 Chefe de Departamento Sr. 

João Arvani De Paula, solicitando informações a respeito de todos os servidores 

que trabalham na Praça Municipal Tancredo Neves, quais os nomes e respectivas 

funções que cada servidor desempenha. Além disso, solicita saber, qual é o 

horário fixado para o lanche, qual a duração desse intervalo, e se o Chefe de 

Departamento vem acompanhando esse período de tempo.”; -Requerimento nº 

115/2019 (aprovado por unanimidade) 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 ao 

Grupo CCR Via Sul, solicitando a realização de um Audiência Pública, na 

localidade de São José da Glória, para tratar sobre o assunto referente a instalação 

da praça de pedágio.”; -Requerimento nº 116/2019 (aprovado por unanimidade) 

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 

Executivo Municipal, via Setor de Arrecadação/Contabilidade, solicitando 
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.........................................continuação da ATA Nº 021/2019 – De 11/11/2019. 

informações referente a arrecadação das contribuições correntes do município que 

fazem base de cálculo para o Projeto de Lei Federal que prevê a exclusão dos 

municípios.”; -Requerimento nº 117/2019 (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, solicitando informações referente a Rede de Água da Igreja 

Assembleia de Deus, no Faxinal.”; -Requerimento nº 118/2019 (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, solicitando a lista das famílias 

que estão inscritas no Programa Bolsa Família.”; -Pedido de Informação nº 

006/2019 (aprovado por unanimidade) de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO 

MATTGE que “Solicito 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 a Secretária Municipal de Saúde e Assistência 

Social – Sra. Simone Patrícia Lammel, para que o Chefe do Executivo encaminhe 

à Câmara de Vereadores informações por escrito a respeito do cumprimento na 

totalidade da carga horária dos profissionais da saúde tendo em vista a instituição 

do Turno Único junto aquela Secretaria, respondendo as indagações da 

justificativa desse pedido”; -Indicação nº 016/2019 (aprovado por unanimidade) 

de autoria do Ver. ADEMAR JACÓ HAHN que “Solicita à Mesa Diretora, depois 

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

ao Executivo Municipal, via Secretaria Municipal de Obras, solicitando a 

instalação de iluminação pública na rua de acesso às empresas do Distrito 

Industrial (Ex: Lavagem do Betão, e empresa do proprietário Sr. Alexandre 

Bohn).”; -Moção de Repúdio nº 004/2019 (aprovado por unanimidade) de autoria 

do Ver. ADEMAR JACÓ HAHN e do Ver. PAULO LOPES GODOI que “Após 

a leitura e, se aprovado for, solicitamos a Mesa Diretora da Câmara Municipal, 

para que seja enviada MOÇÃO DE REPÚDIO aos Líderes de Bancadas junto 

Assembleia Legislativa do Estado/RS se posicionando CONTRA os Projetos de 

Alteração no Plano de Carreira do Magistério Público Estadual, no Estatuto do 

Servidor Público do Rio Grande do Sul e na Previdência Estadual.”. 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 encaminhamento de Ofício ao Deputado Estadual 

Capitão Macedo (PSL) parabenizando o mesmo, pela proposta protocolada na  
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.........................................continuação da ATA Nº 021/2019 – De 11/11/2019. 

Assembleia Legislativa, em outubro, o Projeto de Lei 469/2019, que visa 

regulamentar, no âmbito do Estado, a Lei Federal nº 12.669/2012, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade de empresas de beneficiamento e comércio de laticínios 

informarem ao produtor de leite o valor pago pelo produto, até o dia 25 do mês 

anterior à entrega. Pedidos de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE: 

-Solicitou ao Executivo Municipal, que na possibilidade realize o patrolamento e 

que seja colocado cascalho em todos os pontos necessários no trecho que passa 

pela antiga Escolinha dos Turellas, passando pelas propriedades de Sra. Eliane 

Kern, do Sr. Ivanor Drebes, do Sr. Antônio Rodrigues da Silva, da Comunidade 

Santa Augusta, seguindo pela propriedade do Sr. Sérgio Scharlau e se estendendo 

até a propriedade do Sr. Luciano Fath. Além disso, solicitou que seja feita a 

limpeza dos bueiros no acesso a propriedade do Sr. Nildo Wilhelmsen; -Solicitou 

encaminhamento de expediente ao Juiz Eleitoral questionando a partir de qual 

momento ele poderá usar a nova sigla partidária (MDB), junto ao Poder 

Legislativo de Victor Graeff, tendo em vista o seu novo registro partidário, a junto 

ao Justiça Eleitoral. Pedidos de autoria do Ver. PAULO LOPES GODOI: -

Solicitou o encaminhamento de ofício parabenizando a Equipe do Vôlei Mania 

pela conquista do Campeonato de Vôlei de Ernestina, sagrando-se campeãs no 

último dia 26 de outubro. Também participaram do Campeonato de Tio Hugo, 

onde finalizaram em 3° lugar, também uma bela participação. Em função destas 

participações, a equipe tem recebido diversos convites para participar de torneios 

e campeonatos da nossa região. Pedidos de autoria da Verª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS: -Solicitou a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social que 

estude a possibilidade de agendar consultas médicas (no mínimo duas) para os 

munícipes que necessitam de transporte, para vir até a cidade. O pedido é 

justificado, pois muitos munícipes necessitam de consultas médicas, porém 

devido ao tempo de percursos do ônibus, ao chegar no Posto de Saúde não possui 

mais consultas disponíveis. Ressaltou que em outra oportunidade, essa reserva 

para os munícipes que necessitam do transporte coletivo já ocorreu. Pedidos de 

autoria do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA: -Solicitou ao Executivo Municipal, 

via Secretaria competente, conserto do ar condicionado do Consultório 

Odontológico da Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonel de Moura 

Brizola, pois segundo relatos, já ocorreram situações de mal-estar de pacientes, 

devido à falta de ventilação da sala. 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 

.........................................................................................continua na fl. seguinte. 
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051/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o município de Victor 

Graeff a outorgar escritura pública de doação.” foi aprovado por unanimidade 

de votos. Na discussão do 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.” o Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE solicitou pedido de 

vistas em plenário, o qual foi aprovado por unanimidade. O 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.” foi 

aprovado por unanimidade de votos com Emenda Supressiva e Substitutiva. O 

projeto de Lei foi aprovado com uma Emenda Supressiva e Substitutiva de autoria 

da Comissão de Orçamentos, Finanças, Economia e Infraestrutura (COFE), sendo 

o Projeto de Lei aprovado por unanimidade e a Emenda Supressiva e Substitutiva 

também aprovada por unanimidade. O Projeto de Lei nº 056/2019 de autoria do 

Executivo Municipal que “Autoriza o Município de Victor Graeff a outorgar 

escritura pública de doação.” foi aprovado pela maioria dos votos (O Ver. 

ADEMAR JACÓ HAHN se absteve do voto); O 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.” foi aprovado 

por unanimidade de votos. Não havendo nenhum inscrito no espaço da Tribuna 

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

PAULO LOPES GODOI aproveitou o espaço para comentar sobre a filiação do 

Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE no MDB, que foi inscrito no sistema do 

Tribunal Regional Eleitoral - TER, e a ficha de filiação foi abonada pelo Sr. Juvir 

Costella e naquele momento como líder de bancada do MDB desejou Boas-

Vindas ao Vereador, e ressaltou que é uma grande conquista para o partido, não 

somente pelo número de vereadores, mas sim pelo trabalho e pela pessoa do Ver. 

ADRIANO R. MATTGE. Informou ainda, sobre a formação de uma Bancada de 

Atuação Conjunta aqui em nosso Legislativo, o MDB e o PP, formando a maior 

bancada da Câmara de Vereadores de Victor Graeff, a qual será formalizada, e em 

princípio ele será o Líder Partidário dessa bancada. Logo após o Ver. ADEMAR 

JACÓ HAHN, utilizou o espaço para informar que conversou com o Executivo 

Municipal sobre as alterações que eram necessárias no Projeto de Lei nº 055/2019 

da LDO, e comentou sobre a importância dessa experiência de repassar as 

informações, conforme tinha se comprometido na sessão anterior, e dessa forma  
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cumpriu com o combinado. As alterações foram encaminhadas, para a Casa de 

Leis, algumas ficaram em abertas e também já foram resolvidas por parte do Poder 

Legislativo. Aproveitou a oportunidade, em nome da Bancada PDT, e desejou ao 

Ver. ADRIANO R. MATTGE um bom trabalho no Partido do MDB. Logo após 

o Ver. ADRIANO R. MATTGE aproveitou a oportunidade agradecer o Partido 

do MDB, e ressaltou que não irá mudar a sua forma de trabalho, e que todos os 

vereadores estão aqui com o mesmo objetivo de buscar o melhor para a 

comunidade Victorense. 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 25 de novembro 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 Janice Schneider, Ana Paula R. do Nascimento, César 

Machado, Simone Lammel, Ademir Wentz, Tania Cavalheiro, Jorge Berwig, 

Vera Cecília Wentz, Nestor Jung, Liane Lucas da Silva, Francielle Luciano, 

Eliane Soletti, Mauricio Durante e Julio Lemnn. Câmara Municipal de Vereadores 

– Victor Graeff/RS, aos 11 dias do mês de novembro do ano de 2019././././././././././ 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 

 

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

