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ATA Nº 005/2020 Da Sessão Ordinária - Realizada em 06/04/2020. 

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte, ás 13 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 004/2020, da última Sessão Ordinária, sendo aprovada por unanimidade. Em 

seguida foi realizada a leitura dos expedientes recebidos do Executivo Municipal: 

Ofício nº 103/2020 – Encaminhamento de Leis Municipais nº 1853/2020 e nº 

1854/2020; Ofício nº 118/2020 – Respostas ao Ofício nº 048/2020-CMV; Ofício 

nº 119/2020 – Encaminhamento de Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 016/2020, 

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

a contratar por tempo determinado para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público 02 (dois) Professor – Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e da 

Lei Municipal nº 530/2002, e dá outras providências.” ; Ofício nº 130/2020 – 

Respostas ao Ofício nº 065/2020-CMV; Ofício nº 135/2020 – Encaminhamento 

de Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 017/2020, de autoria do Executivo Municipal 

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal, a firmar Termo de Convênio com 

o Hospital Beneficência Alto Jacuí de Não-Me-Toque/RS, visando repassar 

recursos financeiros para enfrentamento da Pandemia do CORONA VIRUS-

COVID 19, abrir Crédito Especial no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e dá 

outras providências. ”; Ofício nº 134/2020 – Ofício para Assessora Jurídica; Em 

seguida passou-se para a leitura dos expedientes recebido de diversos: Ofício nº 

158/2020 – Solicitação de Documentos relacionados à concessão; Convite – 

Seminário de Competitividade RS; Convite – Associação dos Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais da Alto Jacuí; Edital 002/2020 – ASCAMAJA; Convite – 

ASCAMAJA; Ofício – Bloco Parlamentar; E-mail – Secretário da Comissão de 

Agricultura; Ofício nº 006/2019 – Dep. Est. Sérgio Turra; Ofício – Bancada do 

Partido Democrático Trabalhista; Ofício nº 005/2020 – Ofício Escola Estadual de 

Educação Básica Dr. José Maria de Castro; Comunicado – RGE; Ofício nº 

001/2020 – ASCAMAJA; Ofício Circular nº 007/2020 – Tribunal de Contas; 

Ofício Circular nº 007/2020-errata – Tribunal de Contas; Ofício nº 1725/2020 – 
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.................................continuação da ATA Nº 005/2020 – De 06/04/2020. 
Comunicação de Liberação de Recursos; Comunicado – RGE; Ofício Circular nº 

009/2020. Em seguida foi aberto o espaço para a Leitura dos Expedientes 

expedidos pelos vereadores: Ofício nº 047/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 

048/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 049/2020 – Executivo Municipal; 

Ofício nº 050/2020 – Ilma. Sra. Marlise L. Schu; Ofício nº 051/2020 – Associação 

Comercial e Industrial de Victor Graeff; Ofício nº 052/2020 – Associação 

Comercial e Industrial de Victor Graeff; Ofício nº 053/2020 – CORSAN; Ofício 

nº 054/2020 – Ilma. Sra. Marina Costa Finger; Ofício nº 055/2020 – Conselho 

Municipal de Trânsito e Transportes; Ofício nº 056/2020 – Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Leonel de Moura Brizola; Ofício nº 057/2020 – Escola 

Estadual de Educação Básica Dr. José Maria de Castro; Ofício nº 058/2020 – 

APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; Ofício nº 059/2020 – 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Marcílio Dias; Ofício nº 060/2020 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 065/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 

066/2020 – Executivo Municipal. Em seguida passou-se para o espaço dos 

expedientes apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados os 

seguintes: -Requerimento nº 023/2020 de autoria do Ver. PAULO LOPES 

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

for, que seja enviada correspondência a Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Desporto e Turismo, solicitando explicações referente a situação do 

pagamento dos motoristas do transporte escolar, nesse período de suspenção das 

aulas. ” Aprovado por unanimidade. -Requerimento nº 024/2020 de autoria do 

Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE que “Requer à Mesa Diretora, depois de 

discutido pelo Plenário e se aprovado for, que o Presidente do Legislativo elabore 

um Projeto de Resolução para a diminuição do salário dos vereadores em 50%. 

Além disso, solicita que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, 

solicitando que o Prefeito Municipal envie para a Câmara Municipal de 

Vereadores um Projeto de Lei para a redução de 50% do salário do Prefeito 

Municipal, do Vice-Prefeito, assessores e secretários nos meses de maio, junho e 

julho, se necessário prorrogável até o mês de outubro. ” Rejeitado pela maioria 

dos votos (Votos contrários: Ver. ADEMAR JACÓ HAHN, Verª. ADRIANA T. 

M. NEUHAUS, Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA, 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: -Pedidos de 

autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE: -Solicitou o envio de ofício de 

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

mailto:camaramunvg@gmail.com
http://www.cmvictorgraeff.com.br/


Estado do Rio Grande do Sul 

Câmara Municipal de Vereadores 

Rua Fridholdo Fischer, 567 – Fone/Fax: (54) 3338-1264 – CEP 99.350-000 

e-mail: camaramunvg@gmail.com – assessoriadolegislativovg@gmail.com 

site: www.cmvictorgraeff.com.br 

 

 

.................................continuação da ATA Nº 005/2020 – De 06/04/2020. 
parabenizarão a todos os voluntários, como o CTG Galdino Marques, Grupo Mãos 

Solidárias e Sra. Roseli Follmer que estão auxiliando na confecção de 

equipamentos de proteção contra o coronavírus; -Solicitou o encaminhamento de 

ofício à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social parabenizando todos 

os envolvidos que estão na linha de frente, em luta contra o coronavírus. Além 

disso, colocou-se à disposição para ajudar no que for possível; -Solicitou ao 

Executivo Municipal, informações a respeito ao repasse da Câmara Municipal de 

Vereadores para auxiliar na compra das placas para indicação do Caminho das 

Topearias, Flores e Aromas. O Edil gostaria de saber se o repasse já foi realizado 

e se a confecção das placas já foi providenciada; -Solicitou o encaminhamento de 

ofício as rádios Alto Jacuí, 90.9, Ceres, parabenizando e agradecendo por estarem 

comunicando informações de forma responsável, atualizadas e transparente, 

perante a tantos assuntos delicados como coronavírus e estiagem; -Solicitou o 

encaminhamento de Ofício ao Presidente da Assembleia Legislativa Ernani Polo 

solicitando providencias para que a Assembleia interfira na soltura dos 

presidiários. Além disso solicita que cobrem do Governador Eduardo Leite 

atitudes e soluções em relação a economia que está sendo prejudicada com a 

estiagem e com a COVID-19; -Solicitou ao Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS), lista das pessoas carentes de nosso município; -Questionou o 

Executivo Municipal, por qual motivo foi realizada a troca da forma de pagamento 

de suas despesas, passando de ressarcimento para diárias; -Solicitou que o 

Presidente do Legislativo justifique por qual motivo o Projeto de Lei de reajuste 

salarial foi colocado em votação no mesmo dia da entrada do processo; -Solicitou 

ao Presidente do Legislativo, qual o planejamento em relação a sobra do repasse 

do ano de 2020, sugeriu que se possível, auxilie na luta contra o coronavírus e 

também preste apoio as pessoas carentes de nosso município. Além disso, 

solicitou que seja estudada a possibilidade em contribuir com a reforma de casas 

que estão precárias condições em nosso município. Além disso, sugeriu que a 

Câmara de Vereadores realize uma campanha para arrecadação de alimentos, 

agasalhos e materiais de construção; -Solicitou ao Poder Legislativo que informe 

qual o valor total gasto com os moveis da Câmara de Vereadores; -Solicitou ao 

Poder Legislativo cópia dos pareceres jurídicos do Projeto de Lei nº 056/2019 e 

Projeto de Lei nº 004/2020 que autorizaram o Poder Executivo a outorgar 

Escrituras Públicas de Doação ao Senhores Ademar Jacó Hahn e Irton Ernani de 

Walle. Pedidos de autoria do Ver. PAULO LOPES GODOI: -Solicitou ao 
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.................................continuação da ATA Nº 005/2020 – De 06/04/2020. 
Executivo Municipal informações sobre o produto utilizado na dedetização das 

ruas, logo no início da crise do coronavírus, visto que nosso município foi um dos 

primeiros municípios a utilizar produtos nas ruas, causando um tanto de 

estranheza por ser pulverizado, pois pelo que se tem visto, em outras cidades 

(cidades maiores e capitais), vem sendo utilizado um produto para a lavagem no 

estado líquido, e em nosso município foi utilizado um produto pulverizado. Dessa 

forma, o Edil requerer que a administração municipal informe de forma escrita, 

qual o nome do produto utilizado, qual a ação do produto, qual o tempo de ação e 

se a administração pretende refazer o serviço; -Solicitou ao Executivo Municipal, 

via Secretaria de Obras, 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. O Edil ressaltou que este pedido já foi solicitado através do 

Requerimento nº 007/2020, na Sessão Ordinária do dia 10 de fevereiro de 2020. 

Pedidos de autoria do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA: -Solicitou a Secretaria 

Municipal de Saúde e Assistência Social, que continuem passando com o carro de 

som nas ruas, alertando que a população fique em casa. Sugeriu que a Secretaria 

estude uma maneira de isolar as pessoas que saíram do município, como forma de 

evitar que o vírus chegue até a nossa cidade. Pedidos de autoria do Ver. ADEMAR 

JACÓ HAHN: -Solicitou que seja enviado ofício de parabenização a Srta. Bruna 

Scharlau pelas suas participações e conquistas em Rústicas da Região em 2020 

em corridas de 5km. O Edil ressaltou que neste ano a Victorense já conquistou 04 

títulos, na categoria geral feminina, sendo estes: 5º lugar na Rústica Chapadafest 

(04/01/2020), 2º lugar na Rústica Cidade de Carazinho (19/01/2020), 1º lugar na 

Rústica Tapera Cidade Cultura (28/02/2020) e 1º lugar na Rústica Aniversário de 

Ibirubá (01/03/2020); -Solicitou que seja enviado ofício de parabenização a Sra. 

Claudete Beffart pelas suas participações e conquistas em Rústicas da Região. 

Neste ano, já foram conquistados 02 títulos em corridas de 5km, na categoria geral 

feminina, sendo estes: 3º lugar na Rústica Chapadafest (04/01/2020) e 1º lugar na 

Rústica Aniversário de Ibirubá (01/03/2020). Pedidos de autoria do Verª. 

ADRIANA T. M. NEUHAUS: -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que visite a propriedade do Sr. 

Renato Amann e estude a possibilidade de fechar a vala que se encontra no meio 

da sua propriedade de terra e refaze-la na divisa com a propriedade vizinha. A 

Edil justificou o pedido, considerando que ele é um pequeno agricultor que possui 

03 hectares de terra e a vala está ocupando uma certa área da propriedade, 
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.................................continuação da ATA Nº 005/2020 – De 06/04/2020. 
dificultando os trabalhos do agricultor; -Solicitou ao Executivo Municipal, via 

Secretaria de Obras, a revisão da geral, com a colocação de pedras cascalho, entre 

cidade até o Colonial (São José do Umbú), em trechos específicos, citando: a) 

proximidades da propriedade de Sandra Rodrigues; b) proximidades da lavoura 

do Sr. Volnei Koeche; c) proximidades do aviário do Sr. Valdomiro Appelt. 

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

via Secretaria de Obras, que retome os trabalhos na rede de água de Linha Jacuí, 

e que aproveite que agora após a chuva a terra está mais solta para realização dos 

trabalhos. Além disso se colocou à disposição para auxiliar nos trabalhos. 

Ressaltou que na propriedade do Sr. Douglas Erig o poço só possui água para o 

consumo próprio e que se o trabalho demorar para ser concluído haverá a 

necessidade de substituição da bomba atual. 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 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. ” foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei nº 

016/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar por tempo determinado para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público 02 (dois) Professor – Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição 

Federal e da Lei Municipal nº 530/2002, e dá outras providências. ” foi 

aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei nº 017/2020, de autoria do Executivo 

Municipal que “Autoriza o Poder Executivo Municipal, a firmar Termo de 

Convênio com o Hospital Beneficência Alto Jacuí de Não-Me-Toque/RS, 

visando repassar recursos financeiros para enfrentamento da Pandemia do 

CORONA VIRUS-COVID 19, abrir Crédito Especial no valor de R$10.000,00 

(dez mil reais) e dá outras providências. ” foi aprovado por unanimidade. Não 

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

das Explicações Pessoais, na oportunidade Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS 

aproveitou para falar sobre seu descontentamento com algumas lideranças do 

PDT, e que muitas pessoas sabem que estava tudo certo para ela sair do partido e 

não concorrer mais, porém foi alertada e buscou informações, e as explicações 

dadas foram de que ela perderia o mandato caso pedisse para sair do partido, por 
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.................................continuação da ATA Nº 005/2020 – De 06/04/2020. 
esse motivo, optou por não sair do partido, visto que jamais acabaria no meio de 

uma tarefa a sua jornada. Comentou ainda que recebeu convite para fazer parte do 

PP, inclusive para majoritária, mesmo que isso nunca foi sua ambição. Também 

comentou que recebeu convite do MDB. Agradeceu imensamente os convites 

recebidos. Dessa maneira, ressaltou que continua no partido até o final do ano, a 

não ser que seja expulsa, para cumprir com o seu mandato e que não pretende 

mais seguir a vida política. Sugeriu aos colegas que o município chegue em um 

consenso político, questionou se não seria esse momento de fazer algo grandioso, 

demonstrando união, deixando de lado a politicagem.  Finalizou suas colocações 

dizendo que essa pandemia veio para alertar alguma coisa em nossos corações e 

em nossa mente, e como seria grandioso se fosse possível chegar em um consenso 

político em nosso município. Em seguida o Ver. ADRIANO RODRIGO 

MATTGE aproveitou o espaço para falar que está acompanhando os trabalhos da 

assembleia e também os decretos do governador e ressaltou que em partes admira 

a calma do governador, que acredita que ele não sabe a real de tudo que está 

acontecendo, pois ele não está tão preocupado com a economia, manda as pessoas 

ficar e isolamento e não faz nada para diminuir os custos de impostos da 

população. Comentou sobre as quedas nas produções agrícolas e sobre os altos 

custos para a produção. Pediu aos colegas que cobrem de seus deputados atitudes 

que auxiliem nessas questões. Além disso, também comentou sobre a soltura dos 

presidiários, e que o Deputado Federal Marcel Van Hattem está querendo revogar 

os artigos que permitem a soltura dos presidiários. Na sequência o Ver. VALDIR 

JOSÉ VIEIRA aproveitou a oportunidade para falar que ficou surpreendido com 

o pedido do Ver. IRNO LAVALL em relação a equipe de instalação da rede de 

água, o Edil acha um absurdo a administração municipal ter que contratar uma 

equipe para realizar esse serviço, e não ter um servidor capacitado, comentou que 

quando foi Secretário de Obras, nunca pagou nenhuma empresa, e que se não tinha 

servidor para realizar o serviço, ele mesmo como secretário desempenhava a 

função. Pediu desculpas ao colega pela colocação, porém diz que é lamentável a 

situação e que isso revela uma má administração. O Ver. AUGUSTO JULIANO 

LISKA usou o espaço para comentar sobre o mal cheiro que vem se expandindo 

no município, e que alguma providencia deverá ser tomada em relação a isso. 

Também comentou que a respeito do reajuste, foi contra pois acredita que deve 

ser melhor avaliado, porém acredita que deve ser analisado e colocados juntos nos 

reajustes os cargos de confianças. O Ver. PAULO LOPES GODOI foi o último 
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.................................continuação da ATA Nº 005/2020 – De 06/04/2020. 
vereador a usar o espaço das explicações pessoais, e aproveitou a oportunidade 

para explanar que o Brasil tem solução, basta ter coragem de atacar os principais 

problemas. Comentou que as reformas, que são feitas sempre os "elos mais fracos 

da corrente", ou seja, os professores, os funcionários da saúde e da segurança 

pública e o funcionalismo que tem os menores salários, em todas demais áreas. 

Ressaltou que é necessário urgentemente de uma reforma que traga um resultado 

imediato e extraordinário, na Área da Política, principalmente em toda a estrutura 

física da política. O que pode parecer, para o Edil, uma utopia ou o sonho de um 

maluco, lá de Victor Graeff, um minúsculo município no interior do RS. Enfatizou 

que se pensássemos juntos, se nossos governantes, o atual Presidente da 

República, os Governadores e os Prefeitos, que são os detentores dos mandatos 

executivos, somados aos legisladores de todo Brasil (Senadores, Deputados 

Federais e Estaduais e Vereadores), mais os integrantes de todo Judiciário 

brasileiro direcionassem suas ações para a verdadeira REFORMA necessária, 

teríamos a solução para o "maior de todos os problemas", a falta de recursos 

financeiros, para investir em saúde, educação, segurança e infraestrutura, para 

ficar somente nos setores mais importantes. Dessa maneira, apresentou números 

de cargos e supostas reduções. Comentou que nesse momento histórico pelo qual 

estamos passando, de uma Pandemia Mundial, onde várias pessoas, políticos ou 

não, vem se manifestando sobre redução salarial, doações de parte dos salários, 

etc e etc. Dessa maneira, questionou porque não estabelecer um debate bem mais 

amplo que vislumbre a real solução de grande parte dos problemas da nossa 

Pátria? Enfatizou que deveríamos seguir pelo caminho inverso das reformas 

realizadas até hoje. Por fim, comentou que tudo o que foi levantado, calculado e 

escrito provavelmente não servirá para nada. Mas, acredita que sonhar não custa. 

Finalizou dizendo que o nosso país tem solução, se é esta, ele não sabe, mas que 

fez a sua parte. 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 27 de abril 2020 (segunda-feira) às 18 horas e 30 minutos, na Sede do Poder 

Legislativo, salvo em casos de convocação Extraordinária e em casos de adoção 

de medidas urgentes de restrição e isolamento editadas pelo Governo Estadual e 

Federal, em relação a COVID-19. Ao mesmo tempo o Sr. Presidente deu por 

encerrado os trabalhos daquela Reunião, que contou com a presença de Jorge L. 
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.................................continuação da ATA Nº 005/2020 – De 06/04/2020. 
Berwig e Bárbara Morgana Dahse. Câmara Municipal de Vereadores – Victor 

Graeff/RS, aos 06 dias do mês de abril do ano de 

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

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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