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Em tempo -  24ª Sessão Ordinária do dia 09/12/2019. 

Fica registrado que durante o espaço do Pequeno Expediente, o Ver. MARCIO 

HOWE aproveitou 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././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 

ATA Nº 025/2019 Da Sessão Ordinária - Realizada em 23/12/2019. 

Aos vinte e três 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 023/2019, da Sessão Solene, sendo aprovada 
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.................................continuação da ATA Nº 025/2019 – De 23/12/2019. 

por unanimidade e em seguida colocou em discussão e em votação a Ata nº 

024/2019, da última sessão ordinária, sendo aprovada por unanimidade, com um 

pedido de retificação do Ver. MARCIO HOWE. Em seguida foi realizada a leitura 

dos expedientes recebidos do Executivo Municipal: Ofício nº 378/2019 – 

Encaminha Projeto de Lei e Solicita Convocação Extraordinária; -Projeto de Lei 

nº 065/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Executivo a 

celebrar Termo de Confissão de Débitos Previdenciários de Acordo de 

Parcelamento com o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores 

Públicos de Victor Graeff-RS-FPSM.”; Ofício nº 376/2019 – Informação de 

Crédito de Recurso para o Ente Federativo; Ofício nº 375/2019 – Justificativa da 

prorrogação de vigência do convênio nº 2816/2018, por mais 365 dias, a contar 

de 04/12/2019; Mensagem nº 012/2019 – Anexar ao Projeto de Lei nº 054/2019. 

Não havendo nenhum expediente recebido de diversos para a leitura, foi aberto o 

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

340/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 341/2019 – Executivo Municipal; 

Ofício nº 342/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 343/2019 – Dep. Fed. 

MARCIO BIOLCHI; Ofício nº 344/2019 – Associação Comercial e Industrial de 

Victor Graeff/RS; Ofício nº 346/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 347/2019 

– SINDISERV; Ofício nº 348/2019 – Executivo Municipal. Em seguida passou-

se para o espaço dos expedientes apresentados pelos vereadores, onde foram 

apresentados os seguintes: -Requerimento nº 121/2019 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 a Secretaria 

Municipal de Obras, no sentido de solicitar que o caminhão que recolhe o lixo do 

interior, seja coberto durante o transporte. Além disso, solicita que seja realizada 

uma Campanha para auxiliar a população no descarte correto do lixo doméstico, 

com regras básicas de embalagem e armazenamento.” Aprovado por 

unanimidade. -Pedido de Informação nº 008/2019 de autoria do Ver. AUGUSTO 

JULIANO LISKA 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 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 

atendimento odontológico do Posto de Saúde, informando o porquê pacientes não 

.........................................................................................continua na fl. seguinte. 
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.................................continuação da ATA Nº 025/2019 – De 23/12/2019. 

vem sendo atendidos, sendo que chegam até o local, e são comunicados que não 

possui atendimento odontológico.”. Aprovado por unanimidade; -Pedido de 

Informação nº 009/2019 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, seja enviada 

correspondência ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, solicitando 

apresentação de relatório completo, com cópia de todo processo (licitação, 

planilha de custos, contrapartida, etc.) da aplicação dos recursos advindos da 

Consulta Popular de R$114.000,00 mais os R$260.000,00 de contrapartida do 

município, referente aos serviços executados nas estradas de Faxinal e Barro 

Preto. Além disso, solicita saber como está o andamento da obra, quantos 

quilômetros foram recuperados até o momento, e quantos foram executados pela 

Empresa Casanova Obras de Terraplenagem Ltda e pelo Executivo Municipal.  

Requer ainda, que seja encaminhado 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.”. Aprovado pela maioria dos 

votos. (Voto Contrário: Ver. MARCIO HOWE). 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 que seja encaminhado ofício de parabenização pelas apresentações de 

natal para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, a 

Assessora Pedagógica, as Diretoras das Escolas Municipais, a Diretora da APAE, 

e para a Professora Veridiane Becker, estendendo os votos de parabenização a 

todos os envolvidos nas organizações das apresentações de natal; -Pedidos de 

autoria do Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA: -Solicitou ao Executivo 

Municipal, reparos na iluminação pública, pois vários locais ainda necessitam de 

manutenção; -Pedidos de autoria da Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS: -

Solicitou a Secretaria Municipal de Obras um pedido de informação referente a 

situação da licença da pedreira localizada na propriedade do Sr. Airton Scharlau 

em São José da Glória. Ressaltou que em caso de renovação dessa licença, alguma 

medida deverá ser tomada em relação a passagem dos veículos no acesso a 

pedreira, pois a residência da Sra. Wedi Benoit é muito próxima da estrada que 

hoje transitam os veículos, e a poeira formada se torna insuportável. Dessa forma, 

a Edil solicitou que seja estudado um novo trajeto para o acesso a pedreira, caso 

.........................................................................................continua na fl. seguinte. 
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.................................continuação da ATA Nº 025/2019 – De 23/12/2019. 

essa licença seja renovada para o próximo ano. Ainda solicitou que os motoristas 

sejam informados sobre questão, para que esses diminuam a velocidade ao passar 

pela residência; -Pedidos de autoria do Ver. ADEMAR JACÓ HAHN: -Solicitou 

que seja encaminhado ofício de parabenização pelas apresentações de natal a 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, extensivo a 

todos os envolvidos; -Solicitou ao Executivo Municipal que estude a possibilidade 

de contratar o serviço de uma secretária eletrônica para a Prefeitura Municipal; -

Pedidos de autoria do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA: -Apoiou o pedido do Ver. 

ADRIANO RODRIGO MATTGE, em relação ao ofício de parabenização a todos 

os envolvidos nas apresentações de natal. Parabenizou todos os envolvidos na 

organização e elaboração da decoração natalina da Praça Municipal. 

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 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.” foi aprovado por 

unanimidade de votos com uma Emenda Modificativa, de autoria da Verª. 

ADRIANA T. M. NEUHAUS. A Emenda foi aprovada pela maioria dos votos 

(Voto Contrário: Ver.  MARCIO HOWE).  O 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.” foi rejeitado com os votos contrários dos 

vereadores ADRIANO RODRIGO MATTGE, AUGUSTO JULIANO LISKA, 

PAULO LOPES GODOI e VALDIR JOSÉ VIEIRA e com o voto de desempate 

do Presidente MARCIO PINTO DA SILVA. Durante a discussão do Projeto de 

Lei nº 060/2019 foi rejeitada pela maioria dos votos uma Emenda Modificativa 

de autoria do Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA (Votaram contra a Emenda: 

Ver. ADEMAR J. HAHN, Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS, Ver. ADRIANO 

RODRIGO MATTGE, Ver. IRNO LAVALL, Ver. MARCIO HOWE, Ver. 

PAULO LOPES GODOI e Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA). O Projeto de Lei nº 

062/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Estima a Receita e Fixa a 

.........................................................................................continua na fl. seguinte. 
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.................................continuação da ATA Nº 025/2019 – De 23/12/2019. 

Despesa do Município para o exercício financeiro de 2020.” foi aprovado por 

unanimidade de votos. O 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.” foi aprovado por unanimidade de votos. O 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.” foi aprovado por unanimidade de votos com uma 

Emenda Modificativa, de autoria da Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA. A Emenda foi 

aprovada pela maioria dos votos (Votos Contrários: Ver. ADEMAR JACÓ 

HAHN, Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS e Ver.  MARCIO HOWE).  O Projeto 

de Lei nº 065/2019 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Executivo 

a celebrar Termo de Confissão de Débitos Previdenciários de Acordo de 

Parcelamento com o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores 

Públicos de Victor Graeff-RS-FPSM.” foi rejeitado pela maioria dos votos 

(Votos Contrários: Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS, Ver. ADRIANO 

RODRIGO MATTGE, Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA, Ver. PAULO 

LOPES GODOI e Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA). Não havendo nenhum inscrito 

no espaço da Tribuna Livre, passou-se para o espaço das Explicações Pessoais, o 

Presidente MARCIO PINTO DA SILVA era o primeiro vereador inscrito no 

espaço, e dessa forma solicitou que o Vice-Presidente, Ver. VALDIR JOSÉ 

VIEIRA assumisse o comando da Mesa, para que pudesse então ocupar o Espaço 

Regimental destinado às Explicações Pessoais. Dessa maneira, o Ver. MARCIO 

PINTO DA SILVA aproveitou a oportunidade para explicar seu voto contrário 

em relação ao 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 Edil demonstrou que tem 

conhecimento sobre os pontos positivos do festival, ressaltou que não possui nada 

contra a ACIVG, porém verificando que o Executivo Municipal buscava  através 

do Projeto de Lei nº 065/2019 o Parcelamento da dívida com o Fundo Municipal 
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.................................continuação da ATA Nº 025/2019 – De 23/12/2019. 

de Previdência Social dos Servidores Públicos de Victor Graeff-RS-FPSM, por 

falta de recursos, acredita que o momento não é o ideal para conceder o auxílio 

de até R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) para a realização do 19º Festival 

Nacional da Cuca com Linguiça. Além disso, ressaltou que vê a necessidade de 

uma audiência pública para alterar o regulamento do Festival Nacional da Cuca 

com Linguiça. Comentou que o Projeto pode retornar para a Casa no início de 

fevereiro e se necessário for, poderá ser lido e votado na mesma sessão ordinária, 

podendo ser elaborado com o valor exato que será necessário repassar para a 

ACIVG. Em seguida, desejou a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo 

em seu nome e de sua família. Em seguida o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA 

retornou ao seu lugar como presidente, passando a palavra aos demais vereadores 

inscritos. Logo após o Presidente passou a palavra para a Verª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS que também estava inscrita no espaço das Explicações Pessoais. A 

Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS aproveitou o momento para deixar uma 

mensagem de natal a todos, e desejou aos colegas que o próximo ano seja de 

bençãos e que o diálogo permaneça entre todos. Em seguida comentou sobre o 

discurso do Prefeito Municipal na rádio, onde o mesmo ressaltava sua 

preocupação com os agricultores em relação as dificuldades com os cereais de 

inverno. A vereadora ressaltou que sentiu raiva ao ouvir o discurso, pois o Prefeito 

que não faz o básico, que é o acesso as lavouras, e que não faz estrada, esse não 

se preocupa com o agricultor e que sentiu foi hipocrisia naquelas palavras do 

Prefeito.  Comentou que espera que no próximo ano, ano eleitoral, as coisas 

melhorem. Contou que as pessoas comentam que não fazem a estrada geral de 

São José da Glória por implicância com a vereadora, porém ela dize que não 

realizam o serviço por incompetência da administração mesmo. Logo após o Ver. 

AUGUSTO JULIANO LISKA usou o espaço, na oportunidade disse que faz das 

palavras do Presidente, as dele, e aproveitou a oportunidade para desejar a todos 

um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos. Deixou uma frase de reflexão para 

um Final de Ano. Logo após o Ver. MARCIO HOWE usou o espaço das 

Explicações Pessoais, na oportunidade, desejou que durante o período de recesso, 

todos possam refletir e tirar o ego da cabeça, de querer interferir nas coisas de 

forma maligna, e que todos os vereadores possam sair de cabeça erguida. 

Comentou que é possível perceber através do semblante das pessoas oprimidas, 

que elas não estão bem. Ressaltou que muitas vezes os vereadores de forma 

equivocada precisam rebaixar o colega para receber aplausos. Desejou que no 
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próximo ano se tenha mais equilíbrio, menos ego, mais qualidade nos debates, 

palavras harmônicas, e que cada ato seja valorizado, defendendo sempre os mais 

fracos, não apoiando primeiro os mais fortes, pois o vereador está aqui para 

resolver as demandas do povo de forma objetiva e clara. Comentou que neste ano 

conseguiu perceber que o Presidente é um homem de coragem e de pulso firme, 

pediu desculpas se em algum momento a Bancada do PDT não conseguiu 

responder a altura as necessidades. Finalizou desejando a todos um feliz natal e 

um próspero ano novo. Em seguida, o Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE fez 

suas colocações dizendo que para o próximo ano possui algumas coisas para 

cobrar, que quer que apresentem a economia que se faz com o turno único. Além 

disso, comentou que em nosso município possui diferenças muito grandes, onde 

uns ganham terrenos e outros lutam para ganhar um bueiro. Disse a Verª. 

ADRIANA T. M. NEUHAUS que recorreu ao papai noel para pedir estradas. 

Finalizou dizendo que enquanto for eleito pelo povo, vai votar pelo povo. Desejou 

a todos um feliz natal e um feliz ano novo, que todos começam com o pé direito, 

renovando a esperança. Logo após o Ver. ADEMAR JACÓ HAHN utilizou o 

espaço para falar que conforme pode-se perceber o próximo ano será bem 

diferente, e que ele continuará os trabalhos no mesmo ritmo, porém ninguém irá 

impedi-lo de falar a verdade. Comentou que a população sempre espera o melhor 

dos vereadores, mas que nem sempre os vereadores conseguem fazer o melhor 

para a população. Ressaltou que deve ser mantido a visão de que a população 

espera o melhor de cada vereador, e que esse é o papel de cada vereador. Finalizou 

dizendo que não possui magoa de nenhum colega, e que todos vem lutando pelo 

povo. Além disso comentou que esse ano foi um ano de bastante debate, e falou 

com orgulho que pode sair porta fora que não é criticado pela população pelos 

seus atos, porque sempre preservou o respeito. Desejou que no próximo ano 

possuam mais acertos do que erros, e desejou a todos um feliz natal e um feliz ano 

novo. O Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA era o último vereador inscrito no espaço 

das Explicações Pessoais, quando na oportunidade aproveitou para dizer que cada 

vereador possui o seu voto e justificou que ele vota pela sua consciência. Se sente 

grato pelos seus dois mandatos como vereador e destacou que ano que vem será 

um ano de batalhas pelo povo de Victor Graeff. Finalizou desejando um feliz natal 

e um próspero ano novo, e que todos tenham saúde, paz e retornem com alegria 

para servir a população. Considerando que foram essas as colocações dos 

vereadores inscritos no espaço das explicações pessoais, findo a Ordem Dia e 
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dado os avisos finais, foi comunicado a todos que a próxima Sessão Ordinária será 

realizada no dia 10 de fevereiro de 2020 (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, Jorge Berwig, Vera Kuhn, 

Liane Lucas da Silva, Vilibaldo Hennig, Paulo Evandro dos Santos, Marcos 

Mallmann, Carlos Queiroz, Eliane Bach, Cláudia Lansini, Erno Müller, Ivanir 

Born, Izabel Marquetti, Mauricio Howe, Vagner Oliveira, Clóvis Amann e 

Bárbara Morgana Dahse. Câmara Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, 

aos 23 dias do mês de dezembro do ano de 2019./././././././././././././././././././././././././ 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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