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ATA Nº 024/2019 Da Sessão Ordinária - Realizada em 09/12/2019. 

Aos nove dias do mês de dezembro 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 022/2019, da Sessão anterior, sendo aprovada 

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

Executivo Municipal: Ofício nº 353/2019 – Respostas ao Ofício nº 313/2019; 

Ofício nº 354/2019 – Comunica Viagem à Brasilia/DF; Ofício nº 356/2019 – 

Encaminhamento de Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 063/2019 de autoria do 

Executivo Municipal que “Autoriza a contratação temporária, para atender a 

necessidade de excepcional interesse público, de Médico Veterinário, e dá 

outras providências.”; Ofício nº 359/2019 – Comunica Viagem à São Paulo-SP; 

Ofício nº 364/2019 – Encaminhamento de Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 

064/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar temporariamente, para atender necessidades de 

excepcional interesse público, até 04 (quatro) motoristas/operadores de 

máquinas, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal e da Lei 

Municipal nº 530/2002.”; Ofício nº 367/2019 – Solicita retirada p. Lei Nº 

058/2019. Em seguida passou-se para a leitura dos expedientes recebido de 

diversos:Of.Circ. nº 192/2019 – Comissão de Agricultura, Pecuária e 

Cooperativismo Assembleia Legislativa; E-mail- Dep. Estadual. Capitão Macedo; 

Convite-Emater; Comunicado-RGE; Ofício nº 1233/2019 – Dep. Fed. Márcio 

Biolchi; Ofício – Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS. Em seguida foi aberto o 

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

331/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 332/2019 – Executivo Municipal; 

Ofício nº 333/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 335/2019 – Ilmo. Sr. Gabriel 

Follmer; Ofício nº 336/2019 – Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 

Social; Ofício nº 337/2019 –Brigada Militar; Ofício nº 338/2019 – Executivo 

Municipal; Ofício Circular nº 014/2019 – Deputados Estaduais da Assembleia 

Legislativa (todos). Em seguida passou-se para o espaço dos expedientes 

apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados os seguintes: -Pedido de 
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.........................................continuação da ATA Nº 024/2019 – De 09/12/2019. 

Informação nº 007/2019 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, para que preste informações por escrito, justificando a razão 

pela qual não elaborou e encaminhou para a Câmara de Vereadores um Projeto de 

Lei que torna obrigatória à divulgação da lista de espera por procedimento na área 

da saúde pública, conforme sugerido pelo Ver. ADRIANO RODRIGO 

MATTGE, através do Anteprojeto de Lei nº 002/2018, aprovado por 

unanimidade.”. Aprovado pela maioria dos votos (Voto Contrário: Ver. MARCIO 

HOWE). Durante a discussão do Pedido de Informação foi sugerido pela Verª. 

ADRIANA T. M. NEUHAUS que seja distribuído número de senha para 

acompanhamento da posição na fila de espera, com o objetivo de zelar a 

privacidade dos pacientes. Sendo que foram esses os expedientes apresentados 

pelos vereadores, passou-se para o espaço reservado aos pedidos verbais: -Pedidos 

de autoria da Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS: -Solicitou a Mesa Diretora, que 

providencie a formação da Câmara Mirim 2020 para o início do ano letivo; -

Solicitou a Mesa Diretora que seja realizada uma Sessão Solene no mês de março, 

para homenagear as mulheres que foram destaque em nosso município; -Solicitou 

ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, que seja realizado o acesso a 

propriedade do Sr. Juvino Monteiro e Doralice Monteiro, pois o local encontra-se 

em uma situação lamentável. Convidou o Secretário Municipal de Obras para 

visitar a propriedade do Sr. Juvino Monteiro; -Solicitou ao Executivo Municipal 

que encaminhe para ser anexado ao Projeto de Lei nº 054/2019, o roteiro completo 

para execução do Programa Habitacional, conforme explicado pelo Ver. 

MARCIO HOWE; -Pedidos de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO 

MATTGE: -Solicitou a Mesa Diretora, que após o término do prazo para o 

Executivo Municipal encaminhar as respostas referentes aos Pedidos de 

Informações apresentado nas sessões anteriores, que o Presidente encaminhe para 

o Ministério Público as solicitações; -Indicou a Mesa Diretora que encaminhe para 

os meios de comunicação os pedidos realizados pelos vereadores, bem como as 

respostas recebidas do Executivo Municipal, para conhecimento da população; -

Pedidos de autoria do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA: -Solicitou ao Executivo 

Municipal, via Secretaria de Obras, o patrolamento no Loteamento Pôr do Sol, 

com o objetivo de melhorar o acesso, até ser dado início a execução do 

calçamento; -Solicitou que seja encaminhado Ofício ao Deputado Federal Márcio 
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.........................................continuação da ATA Nº 024/2019 – De 09/12/2019. 

Biolchi com o objetivo de agradecer o empenho na destinação do Recurso de 

Programação, no valor de R$ 238.750,00, (duzentos e trinta e oito mil e setecentos 

e cinquenta reais), destinados à aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. 

Considerando que foram esses os pedidos realizados pelos Edis, o Presidente 

abriu o espaço do Pequeno Expediente, que aproveitou o momento para falar 

sobre o 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”. Na oportunidade, 

explicou que o Projeto Habitacional é dividido em quatro etapas. A primeira parte 

(que está tramitando na casa) trata sobre a política habitacional, e por isso, não 

consta no projeto os critérios, e que a questão dos critérios, estará inclusa no 

terceiro projeto que será encaminhado para a Câmara de Vereadores. Explicou 

que o primeiro é sucinto e que precisa a autorização do Poder Legislativo para 

criação da política habitacional, através da Caixa Econômica Federal, subsidiado 

pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Iniciado o Programa Habitacional na 

cidade, o segundo Projeto de Lei será encaminhado, o qual terá como objetivo de 

autorizar o Poder Executivo a alienar bens e imóveis urbanos (loteamento), 

aprovado o loteamento habitacional, será encaminhado um Projeto de Lei, que 

será a terceira etapa, que estabelecerá os critérios. Aprovada a terceira etapa, que 

segue o Programa Minha Casa Minha Vida da Caixa Econômica Federal, será 

realizado um Edital de Chamada Pública, momento em que serão habilitadas as 

pessoas que acreditam que se enquadram nos critérios, e que os documentos 

também serão analisados pela Caixa Econômica Federal. Finalizou explicando 

que muita informação não foi encontrada nesse primeiro projeto, em virtude de 

todo esse processo das diversas etapas. Logo após foi dado início a Ordem do Dia, 

momento em que foi realizada a leitura, discussão e votação dos processos 

legislativos. Durante a 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. MARCIO HOWE solicitou Pedido de Vistas, o qual foi 

aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei nº 059/2019 de autoria do Executivo 

Municipal que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar venda de bens 

públicos inservíveis, através de leilão público” foi aprovado por unanimidade de 

votos com uma Emenda Supressiva, de autoria do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA, 

para suprimir os Lotes 04 e 05 do art. 1º. A Emenda foi aprovada pela maioria dos 
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.........................................continuação da ATA Nº 024/2019 – De 09/12/2019. 

votos, com votos contrários dos vereadores ADEMAR JACÓ HAHN, IRNO 

LAVALL e MARCIO HOWE.  Durante a discussão do 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.” o Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE solicitou 

ao Presidente um minuto para discussão da bancada, e dessa forma o Presidente 

suspendeu a Sessão Ordinária para que as bancadas pudessem se reunir. Ao 

retornar com a discussão do Projeto de Lei o Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA 

solicitou uma reunião com a Associação Comercial e Industrial de Victor Graeff, 

e dessa forma solicitou Pedido de Vistas do Projeto de Lei nº 060/2019, sendo 

aprovado pela maioria dos votos, com o voto contrário do Ver. MARCIO HOWE. 

Também foi realizada a leitura, discussão e votação do 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.” 

o qual foi rejeitado pela maioria dos votos (Votos Contrários: Ver. ADEMAR 

JACÓ HAHN, Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS, Ver. IRNO LAVALL e Ver. 

MARCIO HOWE. O Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA se absteve do voto.). 

Não havendo nenhum inscrito no espaço da Tribuna Livre, passou-se para o 

espaço das Explicações Pessoais, a Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS foi a 

primeira a usar o espaço, momento que explicou sobre o seu voto contrário em 

relação ao Projeto de Lei nº 061/2019, manifestando que votou contra, em virtude 

que a Assessora da Presidência ganhou aumento nesse ano para desempenhar as 

funções. Com todo o respeito com a funcionária, porém se sentiu enganada por 

alguns colegas na votação do outro projeto. Além disso, comentou que se sentiu 

surpresa ao ouvir a entrevista do Prefeito Municipal, onde ele comentou que está 

tudo muito bem em relação as estradas de nosso município. A Edil comentou que 

não sabe em que mundo ele não vive, mas que certamente não é o mesmo que o 

dela, e que ele não está vivendo no mundo real, e sim em um mundo de fantasias. 

Ressaltou que faz essa colocação com muito pesar, em falar do prefeito que 

ajudou a eleger. Finalizou convidando o Prefeito Municipal para visitar sua 

propriedade após uma chuva de 20 milímetros, que será recebido de trator. Logo 
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.........................................continuação da ATA Nº 024/2019 – De 09/12/2019. 

após, o Ver. PAULO LOPES GODOI utilizou o espaço, momento em que 

comentou que as colocações do Prefeito Municipal nos meios de comunicação 

são fantasiosas e que realmente parece viver em outro mundo. Além disso, 

comentou que a administração municipal não se manifesta no grupo de WhatsApp 

onde as pessoas fazem colocações e colocam fotos das péssimas condições das 

estradas. Logo após, também comentou sobre a Solenidade de Homenagem que 

ocorreu no dia 06 de dezembro, parabenizando todos os envolvidos. Também 

comentou sobre a relação entre os homenageados, que foi emocionante. Ressaltou 

que essa homenagem deve se repetir nos próximos anos. Em seguida, o Ver. 

MARCIO HOWE comentou que não conseguiu estudar a questão da extinção dos 

municípios que não possuem receita própria, porém dois fatos lhe chamaram a 

atenção. Explanou que o município fica com 18% (dezoito porcento) dos tributos 

que é recolhido no município. Exemplificou que de R$100,00 (cem reais) que são 

pagos de impostos, 18% (dezoito porcento) irá retornar para o município e 

R$58,00 (cinquenta e oito reais) ficará em Brasília/DF e 24% (vinte e quatro 

porcento) irá vim para o estado. Além disso falou sobre os valores de impostos 

arrecadados pelo País. Comentou sobre os comentários positivos do Ministro da 

Economia em relação a PEC, e que o retorno das contribuições é um tapa na cara 

dos contribuintes. Comentou que deve ser chamado a atenção desse assunto. 

Ressaltou ainda que pelos cálculos apresentado, nosso município hoje apresenta 

9% (nove porcento) e que até 2023 talvez ultrapasse os 10% (dez porcento) porém 

deve se unir junto com os outros municípios. Finalizou dizendo que recebeu uma 

moção de repúdio e que será esclarecida com calma na próxima Sessão Ordinária. 

Em seguida, o Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA utilizou o espaço das explicações 

pessoais, momento em que aproveitou para comentar sobre o pronunciamento do 

Prefeito Municipal na rádio, primeiramente comentou que o prefeito não batalhou 

tanto pelas casinhas como ele vem falando nos meios de comunicação. Além 

disso, ressaltou que criar o Programa Habitacional no último ano de 

administração, é politicagem, e que conhece o Partido do PDT. Comentou que os 

vereadores devem começar ir para a rádio para fazer também as suas colocações. 

Além disso pediu para os colegas se alertarem em relação ao projeto de 

parcelamento, que provavelmente deve estar para entrar novamente na casa, e que 

em relação a votação dos servidores que são favoráveis e contra ao parcelamento. 

Considerando que foram essas as colocações dos vereadores inscritos no espaço 

das explicações pessoais, findo a Ordem Dia e dado os avisos finais, foi 
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.........................................continuação da ATA Nº 024/2019 – De 09/12/2019. 

comunicado a todos que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 23 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 

Ademir Wentz, Nestor Jung, Andréia Mattge, Elisa da Silva, Jorge Berwig, Vera 

Cecília Wentz e Bárbara Morgana Dahse. Câmara Municipal de Vereadores – 

Victor Graeff/RS, aos 09 dias do mês de dezembro do ano de 

2019./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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