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ATA Nº 022/2019 Da Sessão Ordinária - Realizada em 25/11/2019. 

Aos vinte e cinco 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 021/2019, da Sessão 

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

expedientes recebidos do Executivo Municipal: Mensagem nº 011/19 – Anexar a 

justificativa do Projeto de Lei nº 058/2019; Ofício nº 340/2019 – 

Encaminhamento de Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 062/2019 de autoria do 

Executivo Municipal que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para 

o exercício financeiro de 2020.”. Em seguida passou-se para a leitura dos 

expedientes recebido de diversos: Carta Aberta – PDT; Convite – TCE; Ofício nº 

029/2019 – Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social; Ofício nº 030/2019 – Sec. 

Mun. de Saúde e Assistência Social; Convite – PROERD; Ofício – Sindicato dos 

Servidores Municipais (SINDISERV); Em seguida foi aberto o espaço para a 

Leitura dos Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício Circular nº 013/2019 

– Líderes de Bancada da Assembleia Legislativa do RS; Oficio nº 312/2019 – 

Executivo Municipal; Oficio nº 313/2019 – Executivo Municipal; Oficio nº 

314/2019 – Executivo Municipal; Oficio nº 315/2019 – Executivo Municipal; 

Oficio nº 316/2019 – Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social; Oficio nº 317/2019 

– Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social; Oficio nº 318/2019 – Enfermeira Ana 

Paula R. do Nascimento; Oficio nº 319/2019 – Sec. Mun. de Saúde e Assistência 

Social; Oficio nº 320/2019 – Cotrijal; Oficio nº 321/2019 – Grupo CCR Via Sul; 

Oficio nº 322/2019 – Chefe de Departamento Sr. João Arvani de Paula; Oficio nº 

323/2019 – Equipe Vôlei Mania; Oficio nº 324/2019 – Dep. Estadual Capitão 

Macedo; Oficio nº 325/2019 – Gerente Regional de Vendas dos Correios de Passo 

Fundo; Oficio nº 326/2019 – Coordenador de Atendimento dos Correios de Passo 

Fundo. Em seguida passou-se para o espaço dos expedientes apresentados pelos 

vereadores, onde foram apresentados os seguintes: -Requerimento nº 119/2019 

(aprovado por unanimidade) de autoria do Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA 

que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for, 
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........................................continuação da ATA Nº 022/2019 – De 25/11/2019. 

que seja enviada correspondência a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 

Social, solicitando informações do porquê a van e a ambulância, não estão sendo 

guardadas na garagem do PADU, e permanecendo a céu aberto, todos os dias.”; -

Requerimento nº 120/2019 (aprovado por unanimidade) de autoria do Ver. 

GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP que “Requer à Mesa Diretora, depois de 

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

Executivo Municipal, via Secretaria Municipal de Obras, solicitando que seja 

realizado o patrolamento no trecho entre a propriedade do Sr. Marcos Heckler 

seguindo até o Camping Kronbauer. Além disso, solicita que seja realizado o 

empedramento nos pontos necessários nesse referido trecho.”; -Indicação nº 

017/2019 (aprovado por unanimidade) de autoria da Verª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS que “Solicita à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se 

aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, 

indicando que seja denominada de Rua Arnoldo Kunz, uma nova via urbana.”; -

Moção de Repúdio nº 005/2019 (aprovado por unanimidade) de autoria da 

CÂMARA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF que “Após a leitura e, se 

aprovado for, solicitamos a Mesa Diretora da Câmara Municipal, para que seja 

enviada MOÇÃO DE REPÚDIO aos Deputados Estaduais da 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. ADRIANO RODRIGO 

MATTGE: -Solicitou cópias de Projetos de Lei das Câmaras Municipais vizinhas, 

que tratam sobre as políticas habitacionais, com o objetivo de conhecer o sistema 

dos outros municípios; -Solicitou ao Executivo Municipal revisão geral na 

iluminação pública; -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, 

revisão geral nas estradas do interior. Repetiu sua solicitação em relação ao 

patrolamento 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, também solicitou melhorias na 

Linha Priebe; -Solicitou a Mesa Diretora, que após o término do prazo para o 

Executivo Municipal encaminhar as respostas referentes aos pedidos realizados 
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........................................continuação da ATA Nº 022/2019 – De 25/11/2019. 

nas sessões anteriores, que o Presidente encaminhe para o Ministério Público as 

solicitações; -Solicitou que seja encaminhado votos de parabenização ao jovem 

Gabriel Follmer, que ficou campeão na Liga de Gaúcha de Futebol Estadual, 

jovem Victorense que está se destacando a nível Estadual; -Pedidos de autoria do 

Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA: -Reforçou o pedido do Ver. ADRIANO R. 

MATTGE em relação a iluminação pública de nosso município; -Pedidos de 

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

Municipal, que se manifeste em defesa dos professores através de uma Moção de 

Repúdio para o Governador do Estado e Deputados Estaduais, com objetivo de 

somar forças nessa luta e demonstrar o descontentamento da população de nosso 

município em relação a situação dos professores; -Solicitou ao Executivo 

Municipal, via Secretaria de Obras, a recuperação da estrada que passa pela 

propriedade da Sra. Locadia Althaus seguindo até a Ponte do Arroio Grande, pois 

o trecho encontra-se em péssimas condições; -Solicitou que os vereadores se 

reúnam para discussão e elaboração de um projeto de lei que proíba a queima de 

foguetes, pois esse pedido é solicitado por muitos munícipes, e esse assunto deve 

ser amplamente discutido pelos vereadores; -Pedidos de autoria do Ver. PAULO 

LOPES GODOI: -Reforçou o pedido dos colegas vereadores em relação a 

iluminação pública do município, solicitou que seja realizado um planejamento 

pela secretaria responsável para solucionar estes problemas; -Pedidos de autoria 

do Ver. IRNO LAVALL: -Solicitou ao Executivo Municipal, providências em 

relação aos cachorros que se encontram abandonados nas ruas de nosso 

município; -Pedidos de autoria do Ver. ADEMAR JACÓ HAHN: -Solicitou que 

seja encaminhado um ofício ao Comandante da Brigada Militar solicitando 

informações a respeito da atual situação do CONSEPRO-Conselho Comunitário 

Pró-Segurança Pública; -Pedidos de autoria do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA: -

Reforçou o pedido do Ver. IRNO LAVALL em relação aos cachorros 

abandonados. Ressaltou a importância deste assunto e sugeriu a realização de uma 

reunião para discussão desse assunto; -Pedidos de autoria do Ver. MARCIO 

PINTO DA SILVA:-Solicitou ao Executivo Municipal, informações a respeito do 

andamento da construção do poço artesiano da Linha Priebe. Sugeriu ao 

Executivo Municipal, que protocole novamente a reivindicação dos revestimentos 

dos poços artesianos nas Secretarias Estaduais; -Solicitou ao Executivo 

Municipal, via Secretaria de Obras, o patrolamento da estrada em direção a 

propriedade do Sr. Rosalvo Muhl seguindo até a Linha Priebe. Considerando que 
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........................................continuação da ATA Nº 022/2019 – De 25/11/2019. 

foram esses os pedidos realizados pelos Edis, e não havendo nenhum inscrito no 

espaço do Pequeno Expediente, foi dado início a Ordem do Dia, e em virtude  de 

não haver a apreciação do Projeto de Lei nº 058/2019 e o respectivo transcurso do 

prazo, a pauta para deliberação dos projetos encontra-se sobrestada até que se 

ultime a votação. Em seguida passou-se para o espaço da Tribuna Livre momento 

em que estava escrito o Eleitor ADMILSON RODRIGUES DA SILVA para falar 

sobre os atrasos no repasse do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de 

Victor Graeff, para começar o assunto, fez algumas considerações para a Câmara 

de Vereadores. Perguntou se os vereadores tem consciência do risco de todo esse 

pessoal ser migrado para o INSS, e quantas pessoas necessitam dessa manutenção 

do Fundo. Perguntou porque a administração municipal só comunica a Poder 

Legislativo após ter 10 meses em atraso, questionou ainda porque as pessoas 

responsáveis pela prefeitura para controlar o Fundo Municipal de Previdência dos 

Servidores de Victor Graeff são condizentes com o Executivo Municipal e porque 

não procuraram a Câmara de Vereadores antes. Chamou essa situação de “Oba 

Oba”. Questionou aonde está sendo investido esse dinheiro que é do Fundo 

Municipal de Previdência dos Servidores. Questionou o porquê a Câmara de 

Vereadores decide o destino desse dinheiro, se o dinheiro pertence ao Fundo 

Municipal de Previdência dos Servidores, e quem corre o risco de ser migrado 

para o INSS são os servidores. Além dele, também estava inscrito o Eleitor 

FÁBIO AUGUSTO DIRINGS, representando a Escola Estadual de Educação 

Básica Dr. José Maria de Castro para falar sobre a Greve do Magistério Estadual. 

O professor vem falar em nome dos colegas, com um grito de socorro não é apenas 

em relação a carreira do magistério, mas sim um grito de socorro pela educação 

pública. Comentou que os professores não aguentam mais carregar a culpa da má 

gestão pública do Estado. Ressaltou que os professores abrem mão de alguns 

direitos, porém não abrem mão da educação pública, da educação gratuita. 

Enfatizou que a educação pública está ameaçada e corre um grande risco. 

Comentou sobre as questões que vem sendo reivindicadas, entre elas explicou que 

a cinco anos não recebem nenhum reajuste, e que esses pagamentos ainda vêm 

sendo parcelados. Falou sobre a defasagem do piso, que é de 102%, em relação 

ao piso nacional. Comparou nosso Estado com outros. Comentou sobre a 

gratificação por direção, números vergonhosos para tamanha responsabilidade de 

assumir um cargo de direção de uma Escola, o que vem se tornando uma 

dificuldade na escolha desses representantes. Explicou detalhadamente as 
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........................................continuação da ATA Nº 022/2019 – De 25/11/2019. 

propostas do Governador do Estado encaminhadas a Assembleia Legislativa. Para 

finalizar colocou que tudo isso é muito mais do que uma carreira que está em jogo, 

que os professores buscam o apoio, em especial aos Deputados, para que tudo isso 

seja analisado, e que primeiramente retirem esse projeto, porque nenhum 

sindicato, nenhum professor teve conhecimento antes dele ser protocolado. 

Destacou que os professores aceitam negociar, aceitam perder, só não aceitam 

perder a educação pública. Ressaltou   que contam com o apoio dos vereadores e 

dos pais, e que permaneceram em greve. 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 

aproveitou o espaço para manifestar seu completo apoio na luta com os 

professores, ressaltou a importância da classe, e diz se sentir na obrigação de 

procurar os seus deputados para buscar apoio nessa luta. Colocou a estrutura da 

Câmara a disposição dos vereadores para buscar apoio com os Deputados 

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

como presidente, passando a palavra aos demais vereadores inscritos. Em seguida 

utilizou o espaço a Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS que também falou sobre 

a greve do magistério estadual, que ressaltou a importância dos professores e que 

acredita que toda a população está apoiando esta classe. Manifestou que já entrou 

em contato com alguns Deputados Estaduais, porém não obteve resposta de 

nenhum. Apoiou a ideia do Presidente em ir buscar apoio dos Deputados 

Estaduais, batendo de gabinete em gabinete. Além disso, comentou com os 

vereadores sobre a reunião a ser realizada em São José da Glória no dia 10 de 

dezembro, às 13h30min, no Salão Evangélico, com o Grupo CCR Via Sul, contou 

com o apoio dos vereadores, pois é uma situação bem preocupante, tens seus 

benefícios, porém tem a população que será prejudicada. Também comentou 

sobre a respostas recebidas da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social 

referente as Agentes Comunitárias de Saúde. Referente ao Fundo Municipal de 

Previdência dos Servidores de Victor Graeff, lamentou que a Câmara Municipal 

de Vereadores só fica sabendo no último mês e que a Diretoria do Fundo não 

informa a Câmara de Vereadores. Respondeu ao Sr. ADMILSON RODRIGUES 

DA SILVA que os vereadores votam sobre esse assunto, pois estão aqui 

representando a comunidade e foram eleitos pelo povo. Informou que seu voto em 
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........................................continuação da ATA Nº 022/2019 – De 25/11/2019. 

relação ao Projeto de Lei nº 058/2019, será conforme a decisão dos servidores na 

reunião. Em seguida o Ver. ADEMAR JACÓ HAHN utilizou o espaço para falar 

sobre o pleito do magistério e que durante todo o tempo de professor não viu 

melhoras nessa situação. Parabenizou o Professor FÁBIO AUGUSTO DIRINGS 

pelas colocações realizadas na Tribuna Livre. Além disso questionou qual o 

jovem que vai seguir a profissão de professor hoje, diante de todas essas situações 

que a classe enfrenta. Além disso falou sobre o parcelamento dos salários. 

Comentou sobre a pequena diferença de salário dos profissionais que possuem 

pós-graduação. Apresentou todas as suas indignações perante a situação dos 

professores estaduais. Informou que esteve em Porto Alegre na semana anterior, 

porém não se vê muito empenho dos Deputados em resolver essa situação do 

magistério. Finalizou dizendo que a situação é caótica quando se fala em 

magistério. Em seguida o Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA usou o espaço para 

também manifestar o seu apoio na luta com os professores. Além disso, comentou 

sobre a pauta estar trancada, e que isso é uma maneira de mostrar ao Executivo 

Municipal que os vereadores estão aqui para trabalhar, e que permanecerá 

trancada até sair a reunião com os funcionários. Levantou sobre os gastos que o 

Executivo Municipal possui só com pagamentos de parcelas de financiamentos e 

somou com a parcela do parcelamento do Fundo Municipal de Previdência dos 

Servidores de Victor Graeff, caso fosse aprovada. Com todas essas considerações 

de gastos, comentou sobre o outro Projeto de Lei que repassa R$130.000,00 para 

o Festival Nacional da Cuca com Linguiça. Pediu aos colegas que analisem com 

atenção todas essas situações. Logo após o Ver. PAULO LOPES GODOI utilizou 

o espaço das Explicações Pessoais e primeiramente falou sobre a relação 

Executivo Municipal e Legislativo Municipal, explicou que quando os projetos 

de leis chegam nesta Casa, eles vem com mensagens solicitando apoio, 

sensibilidade e compreensão dos vereadores, porém quando os vereadores fazem 

solicitações, quando estas são respondidas pelo Poder Executivo Municipal, elas 

chegam curtas e mal educadas. As indicações e anteprojetos de lei, aprovadas por 

unanimidade de todos os vereadores, eles não retornam como Projetos de Lei para 

a Câmara de Vereadores, e dessa forma, a população pensa que o vereador não 

trabalha. Parabenizou o Professor FÁBIO AUGUSTO DIRINGS pelo 

pronunciamento no espaço da Tribuna Livre e se solidarizou na luta. Referente ao 

pronunciamento do Sr. ADMILSON RODRIGUES DA SILVA, pediu pra que 

diferencie as administrações, pois quando prefeito, a administração foi muito 
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........................................continuação da ATA Nº 022/2019 – De 25/11/2019. 

responsável. Em seguida utilizou o espaço o Ver. ADRIANO RODRIGO 

MATTGE, que se manifestou em apoio aos professores. Comentou que a politica 

ela vem renovando a esperança do povo, porém não está mudando em nada, e isso 

é lamentável. Em relação ao parcelamento do Fundão, comentou que é uma 

novela no município, e o funcionário pouco se manifesta, só se manifesta quando 

o projeto chega na casa para o parcelamento. Ressaltou que a nossa Câmara de 

Vereadores vem fazendo um diferencial, e apresentou os gastos de diária nos 

últimos anos. Comentou ainda sobre a importância de o vereador ir para os meios 

de comunicação divulgar os requerimentos e indicações aqui apresentados. Em 

seguida o Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA usou o espaço das explicações 

pessoais, onde também comentou sobre a dificuldade que os professores vêm 

enfrentando. Em relação a situação das estradas, perguntou como será na 

produção da soja, e o que falar para o eleitor, pois nem resposta vem do Executivo 

Municipal, e a mesma questão se repete na situação da iluminação pública. 

Comentou que em 2014 ocorreu um convenio com a UPF para realização de 

castração de cães e gatos, porém até hoje não teve êxito. Finalizou dizendo que os 

vereadores fazem a parte que a eles competem. 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 dezembro 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 Rozele Ulrich, Fábio Dirings, 

Liara Wentz, Bruna Musscopp, Camila Batista, Lucineia Vergutz, Ingrid de 

Marchi, Ariel de Marchi, Cláudio de Marchi, Juarez Fischer, Ademir Wentz, 

Cristiano Ulrich, Monica Koeche, Rejane Haag, Deise Boehm, Viviane B. 

Meazza, Sofia Roessler, Keli Roessler, Fernando Ellwanger, Jacinta Lottermann, 

Marcela Lottermann, Rafaela Bergmeier, Guilherme Bohrer, Angela Schneider, 

Ana Paula Schwantes, Dolores Metzelthin, Larissa Koch, Gabriela de Freitas, 

Gabriel de Freitas, Rosane Barth, Cecília Barth, Ana Orlandi, Polaian Rodrigues, 

Ilair Müller, Nestor Jung, Jane Escher, Stefani Escher, Admilson R. da Silva, 

Francine Elger, Leandro Rodrigues, Eduardo Hoffstaerdter. Câmara Municipal de 

Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 25 dias do mês de novembro do ano de 
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2019./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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