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ATA Nº 004/2020 Da Sessão Ordinária - Realizada em 09/03/2020. 

Aos nove dias do mês de março 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, GERSI SEBASTIANA VIEIRA, 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 003/2020, da última Sessão Ordinária, sendo 

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

recebidos do Executivo Municipal: Ofício nº 089/2020 – Comunica período de 

Férias; Ofício nº 088/2020 – Encaminhamento de Projeto de Lei; -Projeto de Lei 

nº 015/2020 de autoria do Executivo Municipal que “Altera o número de cargo 

Fiscal Municipal, disposto no Art. 12 da Lei Municipal nº 626/2003, e dá outras 

providências. ”; Mensagem nº 001/2020 – Anexar ao Projeto de Lei nº 005/2020 

Impacto Financeiro nº 005/2020. Em seguida passou-se para a leitura dos 

expedientes recebido de diversos: Ofício – Ver. Suplente OTÁVIO OSMAR 

KERN; Ofício – Ver. Suplente GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP; Ofício – Verª. 

Suplente DIRNE T. DOS SANTOS WOLFART; Ofício nº 043/2020 – Bloco 

Partidário (MDB-PP); Ofício nº 001/2020 – Controle Interno Municipal; Ofício 

nº 012/2020 – CORSAN; Convite – CTG Galdino Marques. Em seguida foi aberto 

o espaço para a Leitura dos Expedientes expedidos pelos vereadores: Convocação 

nº 003/2020 - Ver. Suplente OTÁVIO OSMAR KERN; Convocação nº 004/2020 

- Ver. Suplente GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP; Convocação nº 005/2020 - Verª. 

Suplente DIRNE T. DOS SANTOS WOLFART; Convocação nº 006/2020 - Ver. 

Suplente GERSI SEBASTIANA VIEIRA; Ofício nº 028/2020 – Grupo CCR Via 

Sul; Ofício nº 029/2020 – Departamento de Poços e Redes de água; Ofício nº 

030/2020 – Secretaria do Estado de Obras e Habitação; Ofício nº 032/2020 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 033/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 

034/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 035/2020 – CORSAN; Ofício nº 

036/2020 – Dep. Fed. PEDRO WESTPHALEN; Ofício nº 037/2020 – Dep. Fed. 

AFONSO HAMM; Ofício nº 038/2020 – Dep. Fed. JERÔNIMO GOERGEN;  

Ofício nº 039/2020 – Dep. Est. SÉRGIO TURRA; Ofício nº 040/2020 – Dep. Fed. 

AFONSO MOTTA; Ofício nº 041/2020 – Dep. Est. GERSON BURMANN; 

Ofício nº 042/2020 – Ilma. Srta. SUSAN NATÁLIA HÜTHER BRUCH; Ofício 
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.........................................continuação da ATA Nº 004/2020 – De 09/03/2020. 
nº 044/2020 – Líder de Governo PDT; Ofício nº 045/2020 – Líder do Bloco 

Parlamentar (MDB-PP). Em seguida passou-se para o espaço dos expedientes 

apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados os seguintes: -

Requerimento nº 016/2020 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 ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, 

solicitando o alargamento do acesso aos Embutidos Steffler, no Primeiro Distrito, 

bem como a colocação de novos bueiros. ”. Aprovado por unanimidade; -

Requerimento nº 017/2020 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 por qual 

motivos ainda não foi dado início aos trabalhos das redes de água das localidades 

de Linha Jacuí e Faxinal, de acordo com a Lei Municipal nº 1.814 de 12/06/2019. 

”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 018/2020 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 ao Gestor de 

Unidade da Companhia Riograndense De Saneamento-CORSAN, Sr. Paulo 

Cervi, solicitando que seja tomada as devidas providência em relação ao 

vazamento de água na Rua Augusto Liska, próximo a residência do Sr. Marcos 

Aurélio Lappe.”. Aprovado por unanimidade; -Indicação nº 001/2020 de autoria 

do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA que “Solicita à Mesa Diretora, depois de 

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

Executivo Municipal, indicando que sejam instaladas novas placas de 

nomenclaturas de ruas em nosso município. ”. Aprovado por unanimidade; -

Requerimento nº 019/2020 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 Gestor de Unidade da Companhia Riograndense 

De Saneamento-CORSAN, Sr. Paulo Cervi, solicitando informações sobre o 

surgimento de água com cor escura e aspecto da presença de terra vindo 

diretamente nas torneiras, conforme vídeo de morador do centro da cidade.”. 

Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 020/2020 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, via Secretaria de Obras, com cópia para o Conselho Municipal de 

Trânsito, solicitando que seja providenciado novamente a pintura das faixas de 
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.........................................continuação da ATA Nº 004/2020 – De 09/03/2020. 
segurança, principalmente as localizadas em frente à Escola JOMAC, Escola 

Novo Horizonte-APAE e em frente às Escolas Municipais. ”. Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 021/2020 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, via 

Secretaria de Administração para que informe ao Poder Legislativo se já fez a 

destinação do recurso financeiro, repassado no final do ano de 2019 pela Mesa 

Diretora, às entidades escolhidas. ”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento 

nº 022/2020 de autoria do Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA e da Verª 

ADRIANA T. M. NEUHAUS que “Requerem 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 23 de março de 2020 (segunda-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 por unanimidade; -Moção nº 

001/2020 de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE - MOÇÃO DE 

PESAR pelo falecimento do Sr. MÁRIO LUIZ DE LORENO cujo falecimento 

ocorreu no dia 16 de fevereiro de 2020. Aprovado por unanimidade; -Moção nº 

002/2020 de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE que “Após a 

leitura e, se aprovado for, solicitamos a Mesa Diretora da Câmara Municipal, para 

que seja enviada MOÇÃO DE REPÚDIO, a Diretoria da Associação Comercial 

e Industrial de Victor Graeff/RS, em virtude dos atos lamentáveis acontecidos 

durante o 19º Festival Nacional da Cuca com Linguiça. ” Aprovado por 

unanimidade. 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 enviado 

um ofício de parabenização a Sra. Marina Costa Finger pela comemoração de seus 

106 anos de vida comemorado no último dia 01 de março; -Solicitou a Mesa 

Diretora, realização de sessões plenárias no interior de nosso município, com o 

objetivo de levar informação a comunidade do interior. -Pedidos de autoria do 

Ver. PAULO LOPES GODOI: -Reforçou o pedido do Ver. ADRIANO 
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RODRIGO MATTGE em relação a realização das Sessões Plenários no interior. 

–Pedidos de autoria do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA: -Solicitou ao Executivo 

Municipal, via Secretaria de Obras, reparos na boca de lobo da Rua Felipe 

Leopoldo Escher, a qual se encontra sem a grade, o que se tornando perigoso para 

comunidade; -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, que seja 

colocada uma placa de identificação para o quebra-molas em frente à residência 

do Sr. Leandro Santos, na Av. João Amann. -Pedidos de autoria da Verª. 

ADRIANA T. M. NEUHAUS: -Solicita ao Executivo Municipal o patrolamento 

na estrada de São José da Glória, que passa pela propriedade da Sra. Dirce 

Neuhaus passando pela propriedade do Sr. Iraci Camargo, ressaltou que próximo 

a propriedade do Sr. Eraci Camargo, possui uma valeta enorme que dificulta a 

passagem de veículos e caminhões. Além disso também solicita o patrolamento 

no travessão do Schultz; -Pedidos de autoria do Ver. IRNO LAVALL: -Solicitou 

ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, que quando estiverem 

trabalhando nas estradas que não deixem nenhum acesso sem realizar o serviço. -

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

Municipal, via Secretaria de Obras, a recuperação da iluminação pública na Rua 

23 de Outubro, nos locais onde os postes estão com as lâmpadas queimadas; -

Solicitou a Associação Comercial e Industrial de Victor Graeff-ACIVG prestação 

de contas do 19º Festival Nacional da Cuca com Linguiça da forma impressa e 

detalhada para deixar disponível/arquivada na Câmara de Vereadores; -Solicitou 

ao Executivo Municipal, informações sobre os critérios usados na contratação de 

funcionários da empresa CCR VIA SUL, pois possui funcionários que já foram 

demitidos, sem explicações, sendo que inicialmente foi comentado que seria dado 

preferência na contratação para munícipes de Victor Graeff.  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 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” foi aprovado por unanimidade. O Projeto de 

Lei nº 012/2020, de autoria do Poder Legislativo 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” foi 
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aprovado pela maioria dos votos (Votos contrários: Verª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS e Ver. ADEMAR JACÓ HAHN. Abstenção do voto do Ver. 

ADRIANO RODRIGO MATTGE). O Projeto de Lei nº 014/2020, de autoria do 

Poder Legislativo que “Concede Revisão Geral Anual e aumento real para os 

Servidores Públicos do Poder Legislativo” foi aprovado por unanimidade. Não 

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

Explicações Pessoais. 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 iniciou suas colocações 

falando brevemente da importância das pessoas se fazerem presentes nas sessões 

plenárias para acompanhar o real trabalho dos vereadores. Em seguida aproveitou 

a oportunidade para relatar sua indignação com os organizadores do Festival 

Nacional da Cuca com Linguiça, que mais uma vez não deram oportunidade do 

representante da Câmara de Vereadores se pronunciar na abertura do evento, 

sendo que o mesmo solicitou o pronunciamento. Salientou que a Câmara de 

Vereadores foi patrocinadora do evento, da mesma forma que demais 

patrocinadores, que na oportunidade tiveram a oportunidade de se pronunciar. 

Afirmou que para o Executivo Municipal, os Vereadores só servem para aprovar 

o que os convém. Deixou claro que os vereadores nunca foram e jamais serão 

contra a realização do evento, mas sim, contra os recursos públicos destinados a 

festa. Continuou dizendo que o evento já completou 19 anos e já deve se manter 

sozinho. Além disso manifestou seu repudiou ao ato dos organizadores, quando 

impediram ou dificultaram o acesso a comércios, dificultando as pessoas de 

comprar e terem livre acesso aos estabelecimentos. Afirmou que as pessoas são 

livres para comprar onde bem entenderem. Em seguida o Ver. MARCIO PINTO 

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

vereadores inscritos. Logo após a Verª GERSI S. VIEIRA usou o espaço para 

manifestar o seu apoio aos colegas, já que no mês de março estará substituindo o 

Ver. MARCIO HOWE. Em seguida a Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS 

utilizou o espaço para dar as boas-vindas a Verª. GERSI S. VIEIRA. Comentou 

sobre a última sessão ordinária, onde apresentou juntamente com os colegas Ver. 

PAULO L. GODOI e Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA um requerimento de 

investigação contra o Executivo Municipal, a Edil declarou que foi muito 

questionada pelo fato de assinar a investigação, já que a mesma é da situação. 
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Deixou claro que seu papel, assim como o dos demais colegas, é fiscalizar, 

independentemente de partidos políticos. Explicou que quando foi convidada para 

assinar o requerimento, um pouco antes do início da sessão, questionou o fato de 

não terem escolhido os colegas Ver. ADRIANO R. MATTGE e ou Ver. VALDIR 

J. VIEIRA, já que estes são vereadores do MDB. A explicação dada para ela no 

momento, pelo Ver. ADRIANO R. MATTGE foi que ele queria abrir a mais 

tempo essa investigação, e por isso, no momento não quis mais, já o Ver. 

VALDIR J. VIEIRA justificou que estaria prestes a se mudar para cidade de Não-

Me-Toque e por isso deixará a Câmara de Vereadores. Comentou que a notícia da 

abertura da Comissão Especial de Inquérito-CEI, se espalhou muito rápido e que 

não se arrepende de ter assinado o requerimento. Encerrou suas colocações, 

lamentando a saída do colega Ver. Valdir Vieira. Logo após o Ver. AUGUSTO 

JULIANO LISKA uso do espaço para falar sobre um pedido feito por ele a alguns 

dias atrás, referente a um redutor de velocidade para Rua Aloísio Enck, em frente 

a propriedades do Sr. RUDI DREHMER, local em que o calçamento já está quase 

concluído e até o momento ainda não foi colocado o quebra-molas, além disso 

também comentou que no outro acesso para Posse Cerrito, também possui a 

necessidade de redutor de velocidade. Sugeriu também que os colegas Ver. 

ADEMAR JACÓ HAHN e Ver. IRNO LAVALL, que são do partido da atual 

administração, que cobrem respostas, na tentativa de conseguir algo mais 

concreto. Em seguida o Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE, aproveitou o seu 

espaço para dar apoio aos pedidos do Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA 

referente aos redutores de velocidade. Além disso, continuou fazendo suas 

colocações sobre o Requeriment nº 017/2020, referente as redes de água que ainda 

não foram executadas, ressaltou que quer resposta do Executivo Municipal. Além 

disso, o Edil também dividiu com os colegas, a resposta que recebeu da Corsan 

sobre a falta de água ocorrida dia 06 e 07 de fevereiro, no município, comentou 

ser lamentável a situação sabendo ele que a falta de água não foi somente a parte 

alta do Bairro Planalto como informaram, destacou que não foi o objetivo do 

requerimento saber o motivo e os locais da falta de água e sim saber como será 

feito o ressarcimento da cobrança que foi maior para os moradores divido ao ar 

que passou nos registros. Concluiu agradecendo os colegas pelo apoio nos 

assuntos discutidos, e que é importante a união do grupo.  Logo após o Ver. 

PAULO LOPES GODOI utilizou o espaço, primeiramente deus as boas-vindas a 

Ver.ª GERSI S. VIEIRA. Em seguida, relatou sobre a cobrança por parte da 
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população quanto a CEI, como a Verª ADRIANA T.M. NEUHAUS já havia 

comentado, falou que os elogios e críticas separam as pessoas que querem e as 

que não querem a investigação e que essa situação o faz pensar que estão no rumo 

certo para que tudo fique bem esclarecido e que se houverem irregularidades se 

tome as providencias cabíveis, caso não houver a comprovação de erros será feito 

um relatório e o pedido de desculpas pela apresentação da denúncia. Durante o 

seu espaço, também comentou sobre a 19º Festival Nacional da Cuca com 

Linguiça, o Edil se diz chocado com os fatos que ocorreram na ocasião, 

manifestou-se contra o fechamento da frente de alguns comércios para que não 

pudessem comercializar seus produtos. Mencionou sobre a colocação da carreta 

em frente ao Mercado e Açougue Recanto da Carne, a qual foi estacionada em 

local proibido, com objetivo de dificultar a visibilidade das pessoas para o 

estabelecimento. Relatou também que o Festival tem seu lado positivo e que votou 

a favor da destinação do recurso público, embora acredita que já deveria ser 

autossustentável. Falou da importância do evento, para a imagem do município, 

para o comércio e comunidade em geral que lucra com a movimentação. Concluiu 

a realização do Festival Nacional é de suma importância, mas que será preciso 

modificar a forma que é realizado o evento. Logo após o Ver. ADEMAR JACÓ 

HAHN usou o espaço, momento em que primeiramente aproveitou para dar boas-

vindas a colega Verª GERSI S. VIEIRA em seguida relatou sobre as colocações 

da Ver.ª ADRIANA T. M. NEUAHUS sobre a cobrança que a fizeram no que diz 

respeito a CEI, explicando que também conversou com a Edil sobre o assunto, 

comentou que muitas vezes até poderia trazer alguma informação do Executivo 

Municipal, como o Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA citou, mas falou que usa 

muito o termo politicagem e muitas vezes acha ser inútil ficar discutindo, mesmo 

por que cada um tem a sua opinião. Também comentou sobre a água em Linha 

Jacuí, ressaltando que o mérito é dos nove vereadores e que quando surge um 

comentário negativo deve ser esclarecido com que fez o comentário, destacou que 

mesmo morando na cidade se interessa pelo interior. Destacou que a Câmara de 

Vereadores de Victor Graeff é um exemplo de Câmara a ser seguido, que defende 

a casa pelo trabalho competente dos Vereadores e funcionários que nela atuam.  

O último vereador inscrito no espaço das Explicações Pessoais, foi o Ver. 

VALDIR JOSÉ VIEIRA, que manifestou seu orgulho por ter na Câmara de 

vereadores dois Vereadores da família VIEIRA, visto que, sua irmã, a Ver.ª 

GERSI S. VIEIRA está substituindo o Ver. MARCIO HOWE. Além disso, 
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comentou que se a Secretaria de Obras acompanhasse as obras, não seria preciso 

os vereadores estar pedindo redutores de velocidade e quebra-molas, pois 

perceberiam as necessidades. Explicou aos Vereadores que nunca foi contra o 

Festival Nacional da Cuca com Linguiça, mas sim, contra os recursos públicos 

investidos em festa. Sugeriu que o Festival seja promovido por um Núcleo 

Cultural e citou o Município de Lagoa dos Três Cantos, que já trabalha desta 

maneira, como exemplo. Sugeriu que todos os vereadores discutam a ideia, para 

que possa ser dado início ao projeto.   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 23 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 Luciano Drehmer, Ademir Wentz, Jorge Luiz Berwig, 

Marcos Mallmann, Paulo Vieira, Rudi Drehmer, Nestor Jung e Bárbara Morgana 

Dahse . Câmara Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 09 dias do mês 

de março do ano de 2020././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  
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