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ATA Nº 006/2020 Da Sessão Ordinária - Realizada em 27/04/2020. 

Aos vinte e sete dias do mês de abril 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 005/2019, da última Sessão Ordinária, sendo aprovada por 

unanimidade. Em seguida foi realizada a leitura dos expedientes recebidos do 

Executivo Municipal: Ofício nº 150/2020 – Respostas ao Ofício nº 068/2020-

CMV. Em seguida passou-se para a leitura dos expedientes recebido de diversos: 

MEx nº 001/Cmt-1ªCia/2020 – 38º BMP; Ofício nº 003/2020 – Secretaria 

Municipal de Saúde e Assistência Social. Em seguida foi aberto o espaço para a 

Leitura dos Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício nº 067/2020 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 068/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 

069/2020 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo; 

Ofício nº 070/2020 – CTG Galdino Marques; Ofício nº 071/2020 – Grupo Mãos 

Solidárias; Ofício nº 072/2020 – Ilma. Sra. Roseli Follmer; Ofício nº 073/2020 – 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; Ofício nº 074/2020 – Rádio 

Alto Jacuí; Ofício nº 075/2020 – Rádio 90.9; Ofício nº 076/2020 – Rádio Ceres; 

Ofício nº 077/2020 – Dep. Est. Ernani Pollo; Ofício nº 078/2020 – Ilma. Sra. 

Claudete Beffart; Ofício nº 079/2020 – Ilma. Sra. Bruna Scharlau; Ofício nº 

085/2020 – Executivo Municipal. Em seguida passou-se para o espaço dos 

expedientes apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados os 

seguintes: -Requerimento nº 025/2020 (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, via Setor de Projetos, solicitando a busca de recursos para 

adequação da Quadra Poliesportiva Lorena de Fátima Barth, para uso no período 

de inverno.”; -Pedido de Informação nº 002/2020 (aprovado por unanimidade) de 

autoria do Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA 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 a respeito do valor revertido em ISS aos 
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.................................continuação da ATA Nº 006/2020 – De 27/04/2020. 
cofres públicos relativos a Praça de Pedágio do Grupo CCR VIA SUL.”;-Pedido 

de Informação nº 003/2020 (aprovado por unanimidade) de autoria do Ver. 

AUGUSTO JULIANO LISKA 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 

informações sobre a arrecadação dos impostos provenientes da Companhia 

Riograndense de Valorização de Resíduos-CRVR.”; -Pedido de Informação nº 

004/2020 (aprovado por unanimidade) de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO 

MATTGE e PAULO LOPES GODOI 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 a respeito da contratação da Empresa JHD Coleta de 

Resíduos Ltda, encaminhando cópia do processo de contratação completo, bem 

como cópia das propostas das demais empresas que apresentaram orçamento.”; -

Indicação nº 002/2020 (aprovada por unanimidade) de autoria do Ver. PAULO 

LOPES GODOI que “Solicita à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário 

e se aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, 

indicando que elabore um Projeto de Lei seguindo a Lei Federal nº 13.913 de 25 

de novembro de 2019 que assegura o direito de construção de edificações na faixa 

não edificável contiguas as faixas de domínio público de rodovias, possibilitando 

a redução da extensão dessa faixa para 5 (cinco) metros por Lei Municipal. ”. 

Sendo que foram esses os expedientes apresentados pelos vereadores, passou-se 

para o espaço reservado aos pedidos verbais: -Pedidos de autoria do Ver. 

AUGUSTO JULIANO LISKA: -Solicita que Executivo Municipal, busque junto 

ao órgão responsável, a recuperação da iluminação da interseção rodoviária da 

RS-223 com a RS-142, caso o serviço já foi realizado o pedido deve ser 

desconsiderado; -Solicita que o Executivo Municipal informe qual a previsão para 

a conclusão das obras da rede de água de Linha Jacuí; -Solicita que seja 

encaminhado Ofício ao Deputado Federal Jerônimo Goergen com o objetivo de 

requerer apoio financeiro através de Emendas Parlamentares para destinação de 

recursos a Secretaria Municipal de Agricultura de nosso município, buscando 

atender diretamente as famílias que contabilizaram prejuízos nos últimos meses 

em decorrência da pior estiagem registrada nos últimos 60 anos; -Solicita que seja 

encaminhado Ofício ao Deputado Federal Pedro Westphalen com o objetivo de 

requerer apoio financeiro através de Emendas Parlamentares para destinação de 
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.................................continuação da ATA Nº 006/2020 – De 27/04/2020. 
recursos a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de nosso município, 

para auxiliar no combate a COVID-19; -Solicita que seja encaminhado Ofício ao 

Deputado Federal Afonso Hamm com o objetivo de requerer apoio financeiro 

através de Emendas Parlamentares para destinação de recursos ao nosso 

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

que seja encaminhado um ofício aos Presidentes dos Partidos do município, 

sugerindo que seja realizada uma reunião para tratar sobre consenso político em 

nosso município. A Edil se colocou à disposição para auxiliar na reunião e 

ressaltou que essa deve ser realizada o mais breve possível, considerando a 

pandemia estamos enfrentando e a crise que vem sendo vivenciada em razão da 

estiagem. -Pedidos de autoria do Ver. MARCIO HOWE: -Sugeriu ao Executivo 

Municipal a aquisição de um ventilador mecânico ou de um respirador para o 

nosso município; -Solicitou ao Executivo Municipal a realização da iluminação 

pública no Distrito Industrial; -Solicitou a Mesa Diretora da Câmara de 

Vereadores que estude a possibilidade de implementação de um sistema e votação 

eletrônica na mesa do Plenário; -Pedidos de autoria do Ver. ADRIANO 

RODRIGO MATTGE: -Solicitou o envio de ofício de parabenizarão as 

voluntárias Márcia Enck e Celita Ellwanger que estão auxiliando na confecção de 

equipamentos de proteção contra o coronavírus; -Solicitou ao Executivo 

Municipal informações referentes ao valor real recebido do Pré-Sal e qual foi a 

data de recebimento; -Solicita que seja encaminhado Ofício ao Deputado Federal 

Giovani Cherini com o objetivo verificar se há possibilidade de destinação de 

máscaras de proteção ao nosso município; -Pedidos de autoria do Ver. MARCIO 

PINTO DA SILVA: -Solicitou ao Executivo Municipal informações referentes as 

escrituras públicas do Núcleo Habitacional da Rua Tiradentes, visto que tem 

munícipes que residem em suas casas a cerca de 17 anos e ainda não possuem 

escritura pública; -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria Municipal de 

Obras, o patrolamento da estrada que vai em direção a propriedade do Sr. Alceu 

Schuster e que segue em direção a propriedade da Sra. Anegrid dos Santos, no 

Barro Preto. Considerando que foram esses os pedidos realizados pelos Edis, não 

havendo nenhum inscrito no espaço do Pequeno Expediente, nenhum projeto para 

leitura, discussão e votação dos processos legislativos e nenhum inscrito no 

espaço da Tribuna Livre, passou-se para o espaço das Explicações Pessoais, 

momento em que o Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE aproveitou o espaço 

para parabenizar a Mesa Diretora pela destinação do recurso de R$10.000,00 para 
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a saúde de nosso município. Comentou sobre a rede de água de Linha Jacuí que 

segundo informações está praticamente concluída. Além disso comentou sobre a 

conversa que teve com a Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social 

referente a situação de nosso município em relação a Pandemia do Coronavírus e 

parabenizou toda equipe. Comentou ainda sobre a situação dos profissionais que 

enfrentam na linha de frente e relatou a necessidade de mais equipamentos de 

proteção individual (EPI). Além disso comentou sobre a realização de uma 

campanha, em parceria com a Secretaria de Saúde e Assistência Social e CRAS, 

envolvendo o comércio local, com o objetivo de trocar alimentos por máscaras, 

assim haveria a conscientização do uso de máscara e também a distribuição de 

alimentos as famílias que necessitarem, e que não poderão trabalhar em virtude 

do isolamento domiciliar. Logo após 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 a para justificar que a destinação do recurso de R$ 10.000,00 para a 

Secretaria de Saúde e Assistência Social ocorreu com o objetivo de auxiliar na 

compra de equipamentos de proteção individual aos profissionais. Além disso 

também comentou sobre a cobrança em relação a redução de subsídios do prefeito 

e vereadores, e explicou que segundo informações jurídicas a ação é 

inconstitucional, o que pode se fazer é doar e formalizar a doação do salário, mas 

que futuramente poderá gerar crime eleitoral aos candidatos que pretendem 

concorrer nas próximas eleições. Conclui dizendo que acredita que o vereador que 

trabalha está dando uso aos seus honorários, e que concorda que perante a situação 

que estamos vivenciando poderia existir uma maneira de ajudar, porém a lei não 

ampara, e com isso o vereador deve ajudar de outras maneiras, assim como vem 

sendo feito. Em seguida o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA retornou ao seu 

lugar como presidente, passando a palavra ao Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA 

que no momento falou sobre as emendas parlamentares e lamentou que em épocas 

de campanha muitos deputados buscam apoio em nosso município, porém depois 

de eleitos eles não olham para o município, e dessa forma solicitou aos colegas 

que busquem juntos aos seus deputados apoio ao nosso município. Em seguida a 

Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS aproveitou a oportunidade para parabenizar 

o Presidente MARCIO PINTO DA SILVA que além de desenvolver o trabalho 

da Câmara consegue ajudar a comunidade, como o gesto de hoje, de repassar o 
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.................................continuação da ATA Nº 006/2020 – De 27/04/2020. 
recurso a saúde de nosso município, parabenizou o Presidente e desejou que 

continue sendo essa pessoa do bem e de coração generoso. Além disso, justificou 

que foi contra a redução de salário pois o seu trabalho ela vem desenvolvendo e 

que cada um deve saber o que faz e como faz. Falou ainda que nos últimos dias 

vem lendo muito e por isso deixa a seguinte mensagem “Tenha cuidado com teus 

seus pensamentos, pois eles poderão ser palavras. Tenha cuidado com as suas 

palavras, porque elas poderão se tornar ações. Tenha muito cuidado com as suas 

ações, pois essas mostram o seu carácter.”. A Edil deixa essa mensagem para que 

cada um possa refletir muito bem o que está acontecendo na política, na pandemia, 

e em nosso município.  O Ver. PAULO LOPES GODOI foi o último vereador a 

usar o espaço das Explicações Pessoais, na oportunidade parabenizou o Presidente 

pela atitude de destinação do recurso a saúde de nosso município. Em seguida 

manifestou seu apoio em relação ao isolamento social, e que ele deve ser mantido, 

e que mesmo com toda dificuldade enfrentada pelas pessoas autônomas, como no 

caso dele, está buscando manter o isolamento social pensando muito mais na 

comunidade, nas pessoas de idade, na família, e que sem dúvida esse será um 

momento histórica e que jamais foi imaginado. Enalteceu o trabalho de todas 

pessoas envolvidas na área da saúde.  Finalizou manifestando seu apoio em 

relação a ideia da Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS em relação ao consenso 

político em nosso município, e que acredita ser uma grande saída para o nosso 

município. 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 11 

de maio de 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 Luiz 

Berwig e Bárbara Morgana Dahse. Câmara Municipal de Vereadores – Victor 

Graeff/RS, aos 27 dias do mês de abril do ano de 2020././././././././././././././././././. 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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