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ATA Nº 003/2020 Da Sessão Ordinária - Realizada em 26/02/2020. 

Aos vinte e seis 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 002/2020, da última Sessão Ordinária, sendo 

aprovada por unanimidade. Em seguida foi realizada a leitura dos expedientes 

recebidos do Executivo Municipal: Ofício nº 079/2019 – Solicita retirada do P. de 

Lei Nº 006/2020; Ofício nº 078/2020 – Resposta ao Ofício nº 013/2020, com data 

de 13/02/2020; Ofício nº 081/2020 – Encaminhamento de Projeto de Lei; Projeto 

de Lei nº 013/2020, 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. ”. Na sequência foi realizada a leitura 

da Convocação nº 002/2020 da Secretária Municipal de Saúde e Assistência 

Social, Sra. SIMONE PATRÍCIA LAMMEL prestar informações referente ao 

atendimento odontológico na Unidade Básica de Saúde – UBS da cidade, 

conforme Requerimento nº 003/2020. Fica registrado que não houve 

comparecimento da Convocada, porém que a mesma justificou sua ausência 

através do Ofício nº 078/2020, protocolado no dia 26 de fevereiro de 2020, e no 

mesmo documento respondeu as questões mencionadas na convocação. Dessa 

forma, o Presidente colocou as respostas enviadas pela Secretária a disposição dos 

demais vereadores e salientou que se os vereadores não se sentirem satisfeitos 

com as respostas, poderão convocar novamente a Secretária para prestar os 

esclarecimentos em outra oportunidade. Naquele momento a Verª. ADRIANA T. 

M. NEUHAUS comentou o seu descontentamento pela ausência da Secretária e 

afirmou querer outra convocação. A Edil foi apoiada pelos Vereadores VALDIR 

J. VIEIRA e PAULO LOPES GODOI, que também fizeram o uso da palavra para 

expressar seus descontentamentos com a ausência. Em seguida passou-se para a 

leitura dos expedientes recebido de diversos: Convite – ASCAMAJA; Convite – 

Sec. Mun. De Saúde e Assistência Social; Edital – ASCAMAJA; Convite – Dep. 

Est. Ernani Polo; Ofício nº 017/2020 – Município de Paverama/RS; Convite – 

.......................................................................................continua na fl. seguinte. 
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.................................continuação da ATA Nº 003/2020 – De 26/02/2020. 
OAB; Convite – ASTRAJA. Em seguida foi aberto o espaço para a Leitura dos 

Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício nº 011/2020 – Executivo 

Municipal; Ofício nº 012/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 013/2020 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 014/2020 – Secretaria Municipal de Agricultura 

e Meio Ambiente; Ofício nº 015/2020 – Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social; Ofício nº 016/2020 – Superintendência dos Correios;  Ofício 

nº 017/2020 – Prefeitura Municipal de Paverama/RS; Ofício nº 018/2020 – 

Prefeitura Municipal de Fontoura Xavier/RS; Ofício nº 019/2020 – CORSAN; 

Ofício nº 020/2020 – ASCAMAJA; Ofício nº 021/2020 – Secretaria Municipal de 

Obras; Ofício nº 022/2020 – Secretaria Municipal de Obras; Ofício nº 023/2020 

– Secretaria Municipal de Obras; Pedido de Licença do Ver. MARCIO HOWE. 

Logo após com o pedido de escusas o Presidente MARCIO PINTO DA SILVA 

colocou o Projeto de Lei nº 013/2020, 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” e o Projeto de 

Lei nº 014/2020, de autoria do Legislativo Municipal que “Concede Revisão 

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

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

pelos vereadores, onde foram apresentados os seguintes: -Requerimento nº 

010/2020 (aprovado por unanimidade) de autoria do Ver. ADEMAR JACÓ 

HAHN e do Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA que “Requerem à Mesa Diretora, 

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

correspondência ao Executivo Municipal, solicitando uma atenção especial, no 

Art. 4º da Lei Municipal nº 1659 de 29 de dezembro de 2015, que refere-se a 

criação do Programa Municipal de Saúde Animal para Cães e Gatos que permitirá 

a cooperação técnica com órgãos públicos ou privados e com instituições de 

ensino técnico ou superior, a contratação de serviços veterinários, municipais ou 

regionais, visando atendimentos clínicos e/ou cirúrgicos, castrações e a 

contratação de serviços e exames laboratoriais, pareceres e laudos técnicos dos 

animais atendidos pelo Programa, assim como a implementação de outras ações 

que se fizerem necessárias para o bom andamento do Programa.”; -Requerimento 

nº 011/2020 (aprovado por unanimidade) de autoria do Ver. PAULO LOPES 

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

aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, 
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.................................continuação da ATA Nº 003/2020 – De 26/02/2020. 
solicitando cumprimento da Lei Federal 13.595/18 que trata da indenização para 

agentes de saúde que utilizam transporte próprio para chegar às comunidades.”; -

Requerimento nº 012/2020 (aprovado por unanimidade) de autoria da Verª. 

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

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

Municipal, solicitando que seja colocado pedras britas no Loteamento Pôr do Sol, 

mais especificamente no local que será construído o calçamento. ”; -

Requerimento nº 013/2020 (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 que seja realizado um tratamento biológico de 

controle dos insetos dos tipos borrachudos, pernilongos e moscas. ”; -

Requerimento nº 014/2020 (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 

Gestor de Unidade da Companhia Riograndense De Saneamento-CORSAN, Sr. 

Paulo Cervi, solicitando que seja estudada a possibilidade de ressarcimento do 

acréscimo das contas de água, que os munícipes possuíram em decorrência do ar 

que circula dentro dos encanamentos, ocasionados devido às faltas de água que 

ocorreram no município. ”; -Requerimento nº 015/2020 (aprovado por 

unanimidade) 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 ao Executivo Municipal, solicitando que seja estudada a 

viabilidade de colocação de um redutor de velocidade, do tipo quebra-molas, na 

Rua Aloísio Enck, próximo a residência do Sr. Rudi Drehmer. ” -Pedido de 

Informação nº 001/2020 (aprovado por unanimidade) de autoria da Verª 

ADRIANA T. M. NEUHAUS e dos Vereadores PAULO LOPES GODOI e 

MARCIO PINTO DA SILVA que “Solicita a Mesa Diretora, depois de discutido 

pelo Plenário e se aprovado for, com base no inciso IX do art. 63 da Lei Orgânica 

Municipal, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal para que 

preste informações e justifique porque no texto da Lei nº 1.839/2019, a avaliação 

de alguns bens é diversa do Edital de Leilão Público nº 01/2020, ou seja, a 

avaliação não é igual ou superior a lei, mas sim inferior. No texto da Lei nº 

1.839/2019 a RETROESCAVADEIRA, marca NEW HOLLAND, modelo LB90 

4X4, cor amarela, ano e modelo 2010, 2 eixos, diesel, motor nº 36213542, chassi 
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.................................continuação da ATA Nº 003/2020 – De 26/02/2020. 
nº NAAH21872 está avaliada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), enquanto no 

edital em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e o ARADO SUBSOLADOR JUMBO 

no texto da lei está avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), enquanto no edital 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sem que tenha ocorrido informação 

de revogação ou alteração da referida legislação, ou então, os motivos para a 

reavaliação e seu embasamento legal.”; -Requerimento de criação de Comissão 

Especial de Inquérito - CEI Nº 001/2020 de autoria da Verª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS, Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA e Ver. PAULO LOPES 

GODOI, que em conformidade com os termos do §3° do art. 58 da Constituição 

Federal e do art. 47 do Regimento Interno, com a assinatura de no mínimo um 

terço dos membros da Casa Legislativa, com tempo de duração não superior a 60 

(sessenta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, requerem a criação de 

Comissão Parlamentar Especial de Inquérito, com a finalidade de investigar e 

apurar a responsabilidade do Prefeito Municipal e da Administração Pública 

Municipal acerca de possíveis indícios de mau uso dos recursos públicos com 

direcionamento de consertos de máquinas e veículos da Prefeitura Municipal para 

oficina de propriedade de fato e direito do filho e neta do Vice Prefeito Municipal. 

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

HAHN, Ver. IRNO LAVALL e Ver. MARCIO HOWE). Sendo que foram esses 

os expedientes apresentados pelos vereadores, passou-se para o espaço reservado 

aos pedidos verbais: 1. Pedidos de autoria do Ver. AUGUSTO JULIANO 

LISKA: -Reforçou o pedido da Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS em relação 

ao Requerimento nº 012/2020; -Solicita que seja encaminhado um Ofício ao 

Deputado Federal Pedro Westphalen solicitando informações, referente qual a 

data de previsão do depósito referente a Nota de Empenho nº2019NE801387 

referente a proposta nº 030774/2019, 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 para o nosso município; -Solicitou que seja encaminhado 

um ofício ao Deputado Federal Afonso Hamm, com o objetivo de solicitar apoio 

através de Emendas Parlamentares para destinação de recursos ao nosso 

município; -Solicitou que seja encaminhado um ofício ao Deputado Federal 

Jerônimo Goergen, com o objetivo de solicitar apoio através de Emendas 

Parlamentares para destinação de recursos ao nosso município; -Solicitou que seja 

encaminhado um ofício ao Deputado Estadual Sérgio Turra, com o objetivo de 

solicitar efetivos para a Brigada Militar de nosso município; -Pedidos de autoria 
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.................................continuação da ATA Nº 003/2020 – De 26/02/2020. 
do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE: -Solicitou a Mesa Diretora, respostas 

referente a sua solicitação realizada na sessão anterior; -Solicitou ao Executivo 

Municipal, via Secretaria de Obras, reparos 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; -Solicitou ao Executivo 

Municipal, via Secretaria de Administração, informações reivindicando o motivo 

pelo qual ainda não foi iniciado o encanamento de água em Linha Jacuí; -Pedidos 

de autoria do Ver. IRNO LAVALL: -Solicitou ao Executivo Municipal, via 

Secretaria de Obras, que seja aumentado o quebra-molas em Linha Jacuí, pois na 

altura que se encontra, os motoristas não diminuem mais a velocidade. Além 

disso, também solicitou a troca dos bueiros em frente a propriedade do Sr. Décio 

Marmidt, pois no local possui um bueiro de 30cm de diâmetro, porém é necessário 

realizar a troca para tubos de 60cm ou 80cm de diâmetro, para atender a vazão do 

local; -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente, a reforma do telhado da casinha do lixo, de Linha Jacuí; -Pedidos de 

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

Municipal, para que quando um secretário for convocado por esta Casa de Leis, 

para prestar esclarecimentos, que ele atenda a solicitação e se faça presente. Em 

caso que o mesmo não possa comparecer, que avise com mais antecedência, no 

mínimo, uma semana antes da sessão. Além disso, solicitou ao Executivo 

Municipal que responda os requerimentos no prazo de 15 dias, conforme 

especificado na Lei Orgânica, caso contrário, a Edil alerta que será acionada a 

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

seja encaminhado um ofício ao Deputado Federal Afonso Motta e ao Deputado 

Estadual Gerson Burmann, com o objetivo de solicitar apoio através de Emendas 

Parlamentares para destinação de recursos ao nosso município, para realização do 

projeto de rua coberta; -Pedidos de autoria do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA: 

-Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, a recuperação do 

trecho entre a propriedade do Sr. Ari Arendt passando pela propriedade da família 

Frank em direção a BR-386. Além disso, a estrada geral de São José da Glória 

que vai em direção a propriedade do Sr. Claiton Drehmer. Logo após, passou-se 

para o espaço do Pequeno Expediente, onde estava inscrita a Verª. ADRIANA T. 

M. NEUHAUS que aproveitou a oportunidade para reforçar convite do Sindicato 
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.................................continuação da ATA Nº 003/2020 – De 26/02/2020. 
dos Trabalhadores no dia 17 de março, convidando todas a mulheres e também 

estendendo o convite aos homens que queiram se fazer presentes ao evento. Em 

seguida 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 004/2020, de 

autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Município de Victor Graeff a 

Outorgar Escritura Pública de Doação.” foi aprovado por unanimidade. O 

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” foi aprovado por unanimidade. O 

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” foi 

aprovado por unanimidade. O 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” foi aprovado por unanimidade. O 

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” foi aprovado por 

unanimidade. Durante a discussão do Projeto de Lei nº 012/2020, de autoria da 

Mesa Diretora que “Altera §1° 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” a Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS 

solicitou pedido de vistas, o qual foi aprovado pelo plenário por unanimidade de 

votos. O Projeto de Lei nº 013/2020, 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.” foi aprovado 

por unanimidade, durante a discussão do Projeto de Lei nº 013/2020 o Ver. 

ADRIANO RODRIGO MATTGE apresentou uma Emenda Modificativa, para 

não conceder ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, a reposição de 4,48% 

conforme índice INPC-Índice Nacional de Preços ao Consumidor, porém a 

Emenda Modificativa foi rejeitada pela maioria dos votos (Votos contrários: Verª. 

ADRIANA T. M. NEUHAUS, Ver. ADEMAR JACÓ HAHN, Ver. AUGUSTO 

JULIANO LISKA, Ver. IRNO LAVALL Ver. MARCIO HOWE e Ver. PAULO 

LOPES GODOI.). Durante a discussão do Projeto de Lei nº 014/2020, de autoria 
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.................................continuação da ATA Nº 003/2020 – De 26/02/2020. 
da Mesa Diretora que “Concede Revisão Geral Anual e aumento real para os 

Servidores Públicos do Poder Legislativo” o Ver. ADRIANO RODRIGO 

MATTGE solicitou pedido de vistas, o qual foi aprovado pelo plenário por 

unanimidade. Em seguida passou-se para o espaço da Tribuna Livre. Logo após 

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

ADRIANO R. MATTGE usou o espaço para comentar sobre a alta velocidade 

que os motoristas transitam pelas estradas do interior, ressaltou que os trechos 

onde a estrada está boa, as pessoas abusam. Manifestou sua preocupação com 

crianças e animais. Continuou suas colocações abordando o assunto da rede de 

água de Linha Jacuí, e comentou sobre a demora para se dar início com a obra, já 

que o projeto foi aprovado e os recursos já se encontram disponíveis. Além disso, 

o Vereador, também comentou sobre a rede de água do Faxinal, que espera por 

respostas do Executivo Municipal. Por último, em nome do Secretário de Obras 

do Estado, deixou o convite aos vereadores para a inauguração do asfalto da ERS-

142, entre os municípios de Carazinho/RS e Não-Me-Toque/RS. Em seguida o 

Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA usou o espaço para apoiar as palavras do Ver. 

ADRIANO RODRIGO MATTGE, em relação ao assunto das redes de água, 

ressaltando que a demora já vem de anos. Falou ainda sobre a falta de respostas 

do Executivo Municipal perante as reivindicações da Câmara e afirmou que é caso 

de Ministério Público. A Ver. ADRIANA T. M.  NEUHAUS, em seguida, 

aproveitou o espaço para falar sobre a reunião que participou juntamente com o 

Executivo Municipal, cooperativas do Município, Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, Brigada Militar, Emater, Prefeito e Vice-Prefeito. Relatou que foi uma 

reunião difícil, que as notícias são ainda mais alarmantes quando os técnicos falam 

sobre os prejuízos que já estão calculados pela estiagem. Explicou que todos que 

estiveram presentes na reunião de forma unânime optaram por novamente 

decretar estado de emergência para o Município e solicitou que todos que 

estiverem passando por problemas causados pela falta da chuva, que mandem 

fotos das situações decorrentes para os órgãos competentes, para que seja 

encaminhado a Defesa Civil, e está se convença da necessidade de um novo 

decreto. Logo após o Ver. ADEMAR JACÓ HAHN fez suas colocações 

reforçando o problema dos agricultores devido à estiagem. Falou sobre a 

conquista dos professores pelo aumento e agradeceu os colegas Vereadores pela 

forma que trataram o assunto. Finalizou ressaltando a importância dos 

profissionais da área de educação. Em seguida, o Ver. PAULO LOPES GOGOI 
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.................................continuação da ATA Nº 003/2020 – De 26/02/2020. 
fez uso do espaço para comentar sobre a importância de valorizar a educação, 

falou brevemente das reformas que vem acontecendo e que ainda vão acontecer 

em nível federal. Ressaltou que a reforma não acontece onde deveria acontecer e 

que os cortes sempre são feitos para os mais fracos. Mencionou apresentar 

futuramente um levantamento que vem fazendo sobre o assunto. Também 

destacou que em sua administração, quando Prefeito, sempre respondia todos os 

requerimentos da Câmara de Vereadores. O Edil também comentou sobre o 

problema da estiagem que é preocupante em toda cidade e região. Por fim falou 

sobre a instalação da Comissão Especial de Inquérito, que tem o objetivo de 

apurar e investigar as denúncias feitas contra o Executivo Municipal. Afirmou que 

os votos contrários ao requerimento, foram votos políticos e que não concorda 

com isso, pois como vereador, todos possuem o dever de fiscalizar. Em seguida 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 momento para falar sobre a 

ausência da Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social Sra. SIMONE 

LAMMEL. Registrou sua insatisfação pelo não comparecimento da mesma, e 

afirmou que se os vereadores acharem necessário, será convocada quantas vezes 

for necessário, para que a mesma se faça presente para prestar os esclarecimentos. 

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

presidente. 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 março 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 

Jorge Luiz Berwig, Marcos Mallmann, Isabel Marquetti, Catiuscia Alflen, 

Ademir Wentz, Bruna Scharlau, Felipe da Costa, Suzana Beledelli Ghillioni, 

Natália Wilhelmsen, Lisandra Dahm, Guilherme Bohrer, Dagna Wolfart, Nélio, 

Luciane Hofstaetter, Jonatas Schreiner, Lediane Schreiner, Gabriela Mombelli, 

Paulo Schneider e Bárbara Morgana Dahse. Câmara Municipal de Vereadores – 

Victor Graeff/RS, aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de 

2020./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

.......................................................................................continua na fl. seguinte. 
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