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ATA Nº 002/2020 Da Sessão Ordinária - Realizada em 10/02/2020. 

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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 025/2019, da última Sessão Ordinária, sendo aprovada por 

unanimidade, e em seguida colocou em discussão e em votação a Ata nº 001/2020, 

da Sessão Extraordinária, que também foi aprovada por unanimidade de votos. 

Em seguida foi realizada a leitura dos expedientes recebidos do Executivo 

Municipal: Ofício nº 002/2020 – Respostas ao Ofício nº 002/2020-CMV; Ofício 

nº 003/2020 – Solicita a convocação extraordinária da Câmara de Vereadores 

durante o recesso parlamentar para a apreciação, deliberação e votação do Projeto 

de Lei em anexo, nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno; 

Ofício nº 008/2020 – Encaminhamento de Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 

002/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal, abrir um Crédito Especial no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

destinado a execução de Ações relacionadas com “Campeonato Municipal de 

Futebol de Campo Categorias Principal e Veteranos” e dá outras 

providências.”; -Projeto de Lei nº 003/2020 de autoria do Executivo Municipal 

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal, abrir um Crédito Especial no valor 

de R$420.250,77 (quatrocentos e vinte mil, duzentos e cinquenta reais e setenta 

e sete centavos), destinado ao pagamento da Contribuição Previdenciária 

Patronal ao R.P.P.S., relativa ao Exercício de 2020, com Recursos do PRÉ-SAL 

e dá outras providências.”; Memorando nº 001/2020 – Relatório e Parecer das 

Contas de Gestão do Legislativo e Manifestação do Controle Interno do 

Legislativo-MCI; Edital nº 002/2020 – Audiência Pública; Ofício nº 026/2020 – 

Encaminhamento de Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 004/2020, de autoria do 

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

Escritura Pública de Doação.”; Ofício nº 021/2020 – Tomada de Contas e 

Balanço Geral do Município; Ofício nº 034/2020 – Solicita retirada P. Lei nº 

003/2020; Ofício nº 032/2020 – Programação Financeira para o exercício de 2020 

metas bimestrais de arrecadação e despesa do Município; Ofício nº 044/2020 – 
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............................................continuação da ATA Nº 002/2020 – De 10/02/2020. 
Convite para Mobilização em Defesa dos Pequenos Municípios; Ofício nº 

062/2020 –Encaminhamento de Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 005/2020, de 

autoria do Executivo Municipal que “Altera § 1º e § 3º do art. 3º da Lei Municipal 

nº 1.106/09, de 09 de julho de 2009, que Institui Programa de Vale-Alimentação 

aos Servidores Públicos Municipais de Victor Graeff e dá outras providências”;  

-Projeto de Lei nº 006/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Concede 

Revisão Geral Anual aos Servidores Públicos Municipais, para Prefeito 

Municipal, Vice Prefeito, aos Secretários Municipais e Vereadores, e aumento 

Real para os Servidores Públicos do Poder Executivo”; -Projeto de Lei nº 

007/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Município a 

Celebrar Termo de Fomento com a Associação Esportiva Rio Grande – AERG 

e dá outras providências”; -Projeto de Lei nº 008/2020, de autoria do Executivo 

Municipal que “Autoriza o município a Celebrar Termo de Fomento com a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Victor Graeff – APAE e dá 

outras providências”; -Projeto de Lei nº 009/2020, de autoria do Executivo 

Municipal que “Autoriza o Município a celebrar Termo de Fomento com o CTG 

– Galdino Marques e dá outras providências”; -Projeto de Lei nº 010/2020, de 

autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o município a Celebrar Termo de 

Fomento com a Associação Victorense de Estudantes Universitários - AVEU e 

dá outras providências”. Em seguida passou-se para a leitura dos expedientes 

recebido de diversos: E-mail – Caixa Econômica Federal; Ofício nº 016/2019-

Brigada Militar; Convite – COMAJA; Ofício – Advogados Lucas Facchi e 

Vinicius de Almeida Sardo. Em seguida foi aberto o espaço para a Leitura dos 

Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício nº 353/2019 – Executivo 

Municipal; Ofício nº 354/2019 – Executivo Municipal; Ofício nº 355/2019 – 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; Ofício nº 356/2019 – 

Secretaria Municipal de Obras; Ofício nº 357/2019 – Executivo Municipal; Ofício 

nº 001/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 002/2020 – Executivo Municipal; 

Ofício nº 003/2020 – ACIVG; Ofício nº 004/2020 – Executivo Municipal;  Ofício 

nº 005/2020 – Executivo Municipal; Ofício Circular nº 005/2020 – Escolas do 

Município; Em seguida passou-se para o espaço dos expedientes apresentados 

pelos vereadores, onde foram apresentados os seguintes: -Projeto de Lei nº 

011/2020, de autoria do Legislativo Municipal que “Concede Revisão Geral 

Anual e aumento real para os Servidores Públicos do Poder Legislativo”; -

Projeto de Lei nº 012/2020, de autoria do Legislativo Municipal que “Altera §1° 
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............................................continuação da ATA Nº 002/2020 – De 10/02/2020. 

do art. 3° da Lei Municipal n° 1.240/10, que Institui Programa de Vales-

Alimentação aos Servidores do Poder Legislativo de Victor Graeff, e dá outras 

providências”; -Projeto de Resolução nº 001/2020, de autoria do Legislativo 

Municipal que “Dispõe sobre a realização da 3ª Sessão Plenária da Câmara 

Municipal de Vereadores de 2020 e dá outras providências”; -Requerimento nº 

001/2020 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 a Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitando 

informações sobre qual o local correto de acesso da empresa WK, pois há uma 

entrada pela RS-142, enquanto que há informações de que estaria utilizando novo 

acesso pela frente do Cemitério Evangélico. Assim, questiona se este local (novo 

acesso) é uma área do Município ou uma Área de Preservação Ambiental – APP.” 

Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 002/2020 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 a Secretária 

Municipal de Saúde e Assistência Social solicitando informações sobre o 

atendimento odontológico na Unidade Básica de Saúde - UBS da cidade.” 

Aprovado pela maioria dos votos (Voto Contrário: Ver. MARCIO HOWE); -

Requerimento nº 003/2020 de autoria do Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA que 

“Requer a Mesa Diretora, depois de ouvido o Plenário e se aprovado for, que seja 

CONVOCADA a Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social, Sra. 

SIMONE PATRÍCIA LAMMEL, com base no inciso XXI do art. 37 da Lei 

Orgânica Municipal e nos arts. 185 e 186 do Regimento Interno, para comparecer 

na Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores que será realizada no 

dia 26 de fevereiro de 2020 (quarta-feira) às 18h30min, na Sede do Poder 

Legislativo, com o objetivo de prestar informações referente ao atendimento 

odontológico na Unidade Básica de Saúde – UBS da cidade, encaminhando-se ao 

Sr. Prefeito Municipal, nos termos do art. 17, inc. IV, alínea “f” do Regimento 

Interno.” Aprovado pela maioria dos votos (Voto Contrário: MARCIO HOWE); 

-Requerimento nº 004/2020 de autoria do Ver. ADEMAR JACÓ HAHN que 

“Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for, que 

seja enviado ofício ao Prefeito Municipal solicitando que não seja realizado o 

carnaval de rua, previsto no calendário de eventos para o dia 21 de fevereiro de 

2020.” Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 005/2020 de autoria da 

Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS que  “Requer à Mesa Diretora, depois de 
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............................................continuação da ATA Nº 002/2020 – De 10/02/2020. 
discutido pelo Plenário e se aprovado for, que seja enviada correspondência a 

Superintendência Regional dos CORREIOS de Passo Fundo e ao Executivo 

Municipal solicitando com urgência e brevidade o afastamento do gerente da 

Agência de Victor Graeff, Sr. Diego Regio.” Aprovado pela maioria dos votos 

(Voto Contrário: Ver. MARCIO HOWE); -Requerimento nº 006/2020 de autoria 

da Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS que “Requer à Mesa Diretora, depois de 

discutido pelo Plenário e se aprovado for, que seja expedido ofício aos Prefeitos 

Municipais de Paverama e Fontoura Xavier, que possuem praças de pedágio na 

BR-386, concedidas pela União a CCR Via Sul, para que informem quem tem 

direito a isenção da cobrança de tarifa do pedágio naqueles Municípios, se houve 

audiência pública para definir os critérios para a isenção, se a comunidade foi 

previamente informada sobre as consequências da instalação da praça de pedágio 

e se o pedido de instalação da praça de pedágio passou ou tramitou na Câmara de 

Vereadores.” Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 007/2020 de autoria 

do Ver. PAULO LOPES GODOI que “Requer à Mesa Diretora, depois de 

discutido pelo Plenário e se aprovado for, que seja enviado ofício a Secretaria de 

Obras solicitando com urgência empedramento dos trechos entre a ERS-223, no 

acesso à Posse Muller até o Parque de Rodeios e no trecho desta estrada até o 

Cemitério da Posse Muller.” Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 

008/2020 de autoria do Ver. PAULO LOPES GODOI que “Requer à Mesa 

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

ofício a Secretaria de Obras solicitando um estudo para verificar a possibilidade 

da colocação de um quebra-molas na estrada da cidade à São José Umbú, em 

frente as residências da chamada Vila Machado.”  Aprovado por unanimidade; -

Requerimento nº 009/2020 de autoria do Ver. PAULO LOPES GODOI que 

“Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for, que 

seja enviado ao Executivo Municipal sugerindo que transforme em projetos de 

lei, todos os anteprojetos (indicações) apresentados pelos vereadores nestes 

últimos três anos legislativos.” Aprovado por unanimidade. 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 ao Executivo Municipal, a recuperação da rede de energia 

elétrica na propriedade da família Glinke, na localidade do Faxinal (divisa com 

Ernestina). No local possui quatro postes com problemas na iluminação pública 

que necessitam de manutenção. Sugere-se ainda a instalação de mais dois postes, 
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............................................continuação da ATA Nº 002/2020 – De 10/02/2020. 
e informou que a família se compromete em pagar os fios e as lâmpadas que forem 

necessárias para recuperação e instalação; -Sugeriu ao Executivo Municipal a 

realização de uma campanha para limpeza dos terrenos baldios que se encontram 

em situações críticas ou até mesmo com aspecto de abandono, visto que todo 

terreno possui um proprietário, que é o exclusivo responsável pela sua 

manutenção e conservação do mesmo; -Solicitou o encaminhamento de ofício ao 

Gestor da Companhia Riograndense de Saneamento, Sr. Paulo Servi, com o 

objetivo de agradecer seu empenho em manter a vereadora informada durante o 

processo da recuperação da bomba de água do Bairro Planalto, porém ressaltou 

que houve uma falha enorme por parte da CORSAN naquele momento, por deixar 

o bairro por tanto tempo sem água, e dessa forma aproveitou a oportunidade para 

solicitar que caso ocorra no futuro o mesmo problema, que esse seja solucionado 

o mais breve possível, e que providencias adequadas sejam tomadas; -Solicitou o 

encaminhamento de ofício para o Sr. Paulo Alexandre dos Santos Lopes, 

Presidente da Associação das Câmaras Municipais do Alto Jacuí-ASCAMAJA, 

agradecendo o mesmo pela visita em sua propriedade, onde na oportunidade 

foram trocadas ideias referentes a construção do trevo de acesso ao Entreposto nº 

018, da Cotrijal na BR-386, Km-200 e momento em que o Presidente da 

Associação manifestou o total apoio da ASCAMAJA em busca deste pleito; -

Pedidos de autoria do Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA: -Solicitou que o 

Executivo Municipal, informe quem são os membros do Conselho Municipal de 

Trânsito de nosso município; -Pedidos de autoria do Ver. MARCIO HOWE: -

Solicitou ao Executivo Municipal que seja incluído a instalação de iluminação 

pública de LED nas ruas do Distrito Industrial; -Pedidos de autoria do Ver. 

ADRIANO RODRIGO MATTGE: -Solicitou o encaminhamento de ofício aos 

servidores Tiago Serafin Valandro e Rogério Sebastião Sodré no sentido de 

parabenizá-los pelas conquistas obtidas na Secretaria Municipal de Obras e pelo 

trabalho de competência que os mesmos vêm desempenhando; -Solicitou o 

encaminhamento de ofício ao Gestor da Companhia Riograndense de 

Saneamento, Sr. Paulo Servi, com o objetivo de solicitar informações a respeito 

do motivo que resultou na falta de água no Bairro Planalto nos dias 06 e 07 de 

fevereiro. Além disso solicitou resposta sobre como a CORSAN está procedendo 

com a cobrança de esgotamento sanitário em nosso município; -Solicitou a Mesa 

Diretora, que busque junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes-DNIT cópias do contrato com a CCR Via Sul, bem como cópia da 
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............................................continuação da ATA Nº 002/2020 – De 10/02/2020. 
Ata da reunião realizada no município de Soledade; -Pedidos de autoria do Ver. 

VALDIR JOSÉ VIEIRA: -Solicitou ao Executivo Municipal que atenda a 

solicitação dos advogados Lucas Fachi e Vinicius de Almeida Sardo, referente ao 

procedimento de licitação sob o nº 016/2016; -Pedidos de autoria do Ver. 

MARCIO PINTO DA SILVA: -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria 

de Obras o patrolamento nos seguintes pontos: a) na estrada geral do Faxinal, no 

trecho que segue em direção a propriedade do Sr. Luiz Worst, até a propriedade 

do Sr. Ili Arend seguindo até a propriedade do Sr. Jorge Ongaratto; b) na estrada 

que dá acesso a família Glienke, no Faxinal; c) no trecho entre a Ponte e São José 

do Umbú seguindo em direção a propriedade do Sr. Mirco Lassig, localizada em 

São José do Centro (NMT). 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. Na oportunidade o Projeto de Lei nº 002/2020, 

de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder Executivo Municipal, 

abrir um Crédito Especial no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinado 

a execução de Ações relacionadas com “Campeonato Municipal de Futebol de 

Campo Categorias Principal e Veteranos” e dá outras providências” foi 

aprovado por unanimidade de votos. O Projeto de Resolução nº 001/2020, de 

autoria do Legislativo Municipal que “Dispõe sobre a realização da 3ª Sessão 

Plenária da Câmara Municipal de Vereadores de 2020 e dá outras 

providências” também foi aprovado por unanimidade. Não havendo nenhum 

inscrito no espaço da Tribuna Livre, passou-se para o espaço de Explicações 

Pessoais, o Presidente MÁRCIO 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. 

MÁRCIO PINTO DA SILVA aproveitou a oportunidade para explicar o motivo 

pelo qual não convocou Sessão Extraordinária para votação do Projeto de Lei nº 

002/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal, abrir um Crédito Especial no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

destinado a execução de Ações relacionadas com “Campeonato Municipal de 

Futebol de Campo Categorias Principal e Veteranos” e dá outras 

providências”, explicou que foi procurado pela Secretária de Educação, Cultura, 

Desporto e Turismo, onde na oportunidade ela fez o pedido de uma Sessão 
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............................................continuação da ATA Nº 002/2020 – De 10/02/2020. 
Extraordinária para votação do referido projeto, que tramitava em regime de 

urgência, ainda em conversa com a Secretária se comprometeu a colocar esse 

projeto em votação na primeira Sessão Ordinária do ano pois os Vereadores 

estavam em recesso e haviam acabado de serem convocados a pedido do 

Executivo Municipal para uma Sessão Extraordinária que tratou sobre a liberação 

de dinheiro para o Festival Nacional da Cuca com Linguiça, e como faltavam 

poucos dias para a Sessão Ordinária não havia necessidade de fazer outa 

convocação Extraordinária, falou ainda que a Secretária Natalia Wilhelmsen, 

entendeu e aceitou tranquilamente sua proposta, comentou também que sendo 

desportista apoia o esporte e sabe da importância de aprovação deste Projeto. 

Ainda sobre o assunto se dirigiu ao Ver.  VALDIR VIEIRA dizendo que se 

entristece com o comentário malicioso de algumas pessoas sobre o trabalho dos 

Vereadores, afirmou que essas pessoas fazem esses comentários por não terem a 

informação correta dos fatos. Em seguida o Edil dirigiu se a Verª ADRIANA T. 

M NEUHAUS em apoio ao seu requerimento que trata sobre o atendimento na 

Agência do Correio da cidade, afirmou ser uma falta de respeito com a população 

de nosso município a falta de comprometimento do funcionário com horários e 

pelo seu mal atendimento à população, sugeriu ainda encaminhar um abaixo 

assinado caso o Prefeito não resolva a situação, ressaltou a importância de um 

funcionário responsável na Unidade para que toda população possa desfrutar do 

serviço quando necessário. Em seguida o Ver. MÁRCIO PINTO DA SILVA 

retornou ao seu lugar como Presidente, passando a palavra para os demais 

Vereadores inscritos. Logo após o Presidente passou a palavra para o Ver. 

ADEMAR JACÓ HAHN que também estava inscrito no espaço das Explicações 

Pessoais. O Ver. ADEMAR JACÓ HANH aproveitou o momento para comentar 

um pouco sobre o encontro que participou juntamente com o Ver. AUGUSTO 

JULIANO LISKA, Ver. ADRIANO MATTGE e o Presidente MÁRCIO PINTO 

DA SILVA em Saldanha Marinho em defesa dos pequenos municípios, sobre o 

assunto explicou a proposta do Governo Federal que dentro do Pacto Federativo 

estão propondo a extinção dos pequenos municípios, municípios que tenham 

abaixo de cinco mil habitantes e arrecadação própria menor de dez por cento, 

falou sobre a regressão dos direitos desta proposta se vir a ser aceita e citou o 

exemplo da cidade de Mormaço que antes dependia de Soledade para atendimento 

médico e com a emancipação tem atendimento no próprio município, assim como 

em nosso município que não seria diferente se aprovado. Falou ainda da sua 
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............................................continuação da ATA Nº 002/2020 – De 10/02/2020. 
preocupação sobre o tema e a importância de alertar a população, para que possam 

conhecer o que está sendo proposto, e se movimentar a favor dos pequenos 

municípios e contra essa possibilidade de extinção. Em seguida, parabenizou o 

Presidente MARCIO PINTO DA SILVA pela filiação com a ASCAMAJA 

falando da importância de interagir com os demais municípios, destacou também 

a necessidade de divulgação do trabalho dos Vereadores em rádios, para que a 

população tenha conhecimento que todos os nove Vereadores se dedicam e 

trabalham pelo povo. Logo após o Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA usou o espaço, 

e na oportunidade destacou seu apoio na melhor divulgação dos trabalhos 

realizados pelos Vereadores, falou sobre sua frustração em não ter o 

reconhecimento do Executivo para os Vereadores primeiramente Ver. IRNO 

LAVALL, Verª ADRIANA NEUHAUS, Ver. ADRIANO MATTGE e Ver. 

VALDIR JOSÉ VIEIRA que deram início planejaram e discutiram a ideia e 

depois tiveram a aprovação e apoio dos demais Vereadores da casa para a 

reivindicação da Draga que chegou ao município,  ressaltou a importância da 

população de Victor Graeff saber dos projetos e reivindicações dos Vereadores, o 

Edil criticou o Prefeito Municipal sobre o mal uso  do dinheiro arrecadado pelo 

município, afirmou que foram muitos financiamentos muitos cargos de confiança 

e pouca clareza do dinheiro público. Em seguida, o Ver. MARCIO HOWE fez 

suas colocações dizendo que em durante o recesso conversou com um Deputado, 

sobre a expectativa que se criou no Governo Federal e da dificuldade de conseguir 

colocar em prática o que é falado, destacou que falar é fácil mas colocar em prática 

que é complicado. Comentou sobre a ideia do empregado poder usar o fundo de 

garantia, mesmo pedindo demissão da empresa, para usar este valor como um 

capital de giro no caso de abrir uma empresa, ressaltou que está é apenas uma 

ideia sugerida por alguns deputados, mas que pode sair do papel com o apoio de 

mais pessoas. A segunda questão que o Edil comentou, também foi em relação ao 

apoio na melhor divulgação dos trabalhos do Poder Legislativo, ressaltou que o 

espaço na rádio é de suma importância, até para que cada vereador possa justificar 

seus votos em determinados projetos. Finalizou esclarecendo sobre a lei de acesso 

a informação do portal da Prefeitura Municipal. 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 26 de fevereiro de 2020 (segunda-feira), às 

18h30min, na Sede do Poder Legislativo, salvo em casos de convocação 

........................................................................................continua na fl. seguinte. 
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............................................continuação da ATA Nº 002/2020 – De 10/02/2020. 
Extraordinária. Ao mesmo tempo o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos 

daquela Reunião, que contou com a presença de Lucas Fachi, Vinícius Sardo, 

Ademir Wentz, Eliane Bach, Evandro Rossi, Tania Cavalheiro, Paulo de Souza, 

Nestor Jung, Liane Lucas da Silva, Ederson Kruger, e Jorge Berwig. Câmara 

Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 10 dias do mês de fevereiro do 

ano de 2020././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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