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ATA Nº 008/2020 Da Sessão Ordinária - Realizada em 25/05/2020. 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio 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 007/2020, da última Sessão Ordinária, sendo aprovada por 

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

Executivo Municipal: Cópia do Decreto nº 036/2020 que “Abre crédito adicional 

extraordinário, junto a Lei Municipal nº 1.842/20, que trata da LOA 2020”; Cópia 

do Decreto nº 037/2020 que “Aprova o Regimento Interno do Sistema de 

Controle Interno do município, instituído pela Lei Municipal nº 1749/2017”; 

Edital nº 011/20 – Convite para Audiência Pública; Ofício nº 174/2020 – 

Encaminhamento de Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 022/2020, de autoria 

do Executivo Municipal que “Reduz a faixa não edificante paralela a RS-

142 trecho que atravessa o Perímetro Urbano, sentido saída para 

Tapera.”; Ofício nº 178/2020 –  Respostas ao Ofício nº 098/2020-CMV. Em 

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

161/2020 – Unidade Central de Controle Interno; Ofício nº 005/2020 – 

COMDICA; Ofício nº 001/2020 – Partido MDB; Ofício – Hospital de Caridade 

de Carazinho. Em seguida foi aberto o espaço para a Leitura dos Expedientes 

expedidos pelos vereadores: Ofício nº 097/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 

098/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 099/2020 – Associação Comercial e 

Industrial de Victor Graeff; Ofício nº 100/2020 – Secretaria Municipal de Saúde 

e Assistência Social; Ofício nº 101/2020 – COMDICA; Ofício nº 102/2020 – 

Controle Interno; Ofício nº 104/2020 – Partido Democrático Trabalhista; Ofício 

nº 105/2020 – Movimento Democrático Brasileiro; Ofício nº 106/2020 – Partido 

Progressista; Ofício nº 107/2020 – Partido Trabalhista Brasileiro. Em seguida 

passou-se para o espaço dos expedientes apresentados pelos vereadores, onde 

foram apresentados os seguintes: -Requerimento nº 027/2020 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 Executivo 
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........................................continuação da ATA Nº 008/2020 – De 25/05/2020. 
Municipal via Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, solicitando o 

estudo da possibilidade de adquirir vacinas contra a Gripe H1N1 para imunizar os 

demais munícipes que ainda não foram vacinados. ” Aprovado por unanimidade; 

-Requerimento nº 028/2020 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 Executivo Municipal via Secretaria Municipal 

de Obras, no sentido de solicitar o alargamento e melhorias nas pontes da estrada 

de São José do Umbú (próxima a propriedade do Sr. Gilmar Appelt e do Sr. Otmar 

Seibt). ”. 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. AUGUSTO JULIANO LISKA: -Solicitou ao 

Executivo Municipal, instalação de iluminação pública na frente da residência do 

Sr. Vanderlei Doerings; -Solicitou o encaminhamento de um ofício ao Presidente 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Victor Graeff, com o objetivo de 

parabeniza-lo pelo trabalho que vem realizando juntamente com a FETAG na luta 

pelo preço justo aos produtores de leite; -Pedidos de autoria do Ver. MARCIO 

HOWE: -Solicitou a instalação de dois postes de iluminação pública na esquina 

da Av. Cochinho com a Rua 23 de Outubro sentido ao novo calçamento realizado 

no Loteamento Pôr do Sol; -Pedidos de autoria do Ver. ADEMAR JACÓ HAHN: 

-Solicitou o encaminhamento de ofício ao Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (COMDICA) no sentido de agradecer a resposta 

encaminhada em relação ao pedido realizado na sessão anterior; -Reiterou o 

pedido realizado na sessão anterior para Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social solicitando um levantamento atualizado sobre a real 

necessidade das pessoas de nosso município que de fato precisam receber o Bolsa 

Família e Cestas Básicas, levando em consideração que hoje muitas pessoas 

devem estar enfrentando dificuldades em virtude da pandemia, pois perderam 

renda e assim, estão enfrentando dificuldades de repor o básico como gás de 

cozinha e outros. O referido levantamento é necessário para ver para quem e qual 

a forma legal de prestar auxílio; -Pedidos de autoria da Verª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS: -Solicitou ao Executivo Municipal providências no sentido de 

realizar reparos na Rua 17 de Março, em frente à residência da Sra. Iraci Maria 

Mühl, onde a água da chuva fica empoçada, não tendo o escoamento necessário, 

causando sérios transtornos aos moradores do local. A Edil ressalta que a Senhora 

paga o IPTU em dia e que a situação é lamentável pois possui solução. Além disso 
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........................................continuação da ATA Nº 008/2020 – De 25/05/2020. 
sugere que se a situação não for solucionada, que o IPTU seja diminuído pela 

metade, pois é admissível que uma pessoa idosa tenha que passar por esta 

situação; -Sugeriu a Mesa Diretora a elaboração de um Anteprojeto em nome de 

todos os vereadores para fixar que 50% das denominações de vias públicas sejam 

de iniciativa do Poder Legislativo; -Solicitou ao Executivo Municipal que 

providencie um cercado em torno da calçada da Quadra Esportiva Coberta – 

Lorena de Fátima Barth, visto que possui uma elevada altura entre o nível da 

calçada e o nível das laterais da quadra; -Pedidos de autoria do Ver. IRNO 

LAVALL: -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras que retire 

as pedras grossas que se encontram nas sarjetas das estradas de Linha Jacuí, visto 

que a estrada ficou de boa qualidade, os produtores estão colaborando com a 

limpeza das lavouras, proporcionando um visual bonito. Além disso, justificou 

que com a retirada das pedras podem ser evitados acidentes; -Pedidos de autoria 

do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA: -Reforçou o pedido do Ver. AUGUSTO 

JULIANO LISKA em relação a instalação de iluminação pública na frente da 

residência do Sr. Vanderlei Doerings; -Solicitou ao Executivo Municipal, via 

Secretaria de Obras o empedramento da estrada de São José do Umbú, no trecho 

entre a propriedade da família Klein seguindo em direção a São José do Centro. 

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 do Projeto de 

Lei nº 018/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Altera art. 2º da lei 

1.830 de 28 de agosto de 2019 e dá outras providências. ” o qual foi aprovado 

por unanimidade. Não havendo inscrito no espaço da Tribuna Livre, passou-se 

para o espaço das Explicações Pessoais, momento em que o Ver. PAULO LOPES 

GODOI usou o espaço para parabenizar todos os funcionários da Secretaria 

Municipal da Saúde que vem desempenhando um ótimo trabalho no 

enfrentamento do Coronavírus. Desejou a Chefia da Secretaria que continue 

realizando esse trabalho e que aproveite os recursos recebidos para aquisição de 

EPI’s para que não falte esses equipamentos.  Logo após a Verª. ADRIANA T. 

M. NEUHAUS utilizou o espaço e primeiramente falou sobre o Dia do 

Trabalhador Rural desejando os parabéns a todos os trabalhadores rurais. Em 

seguida falou sobre a 1ª Reunião do Consenso, agradeceu a presença dos colegas 

e desejou que a próxima reunião possa ser mantido o mesmo nível da conversa. 

Comentou que não poderia sair dessa casa sem ao menos ter tentado o consenso 
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........................................continuação da ATA Nº 008/2020 – De 25/05/2020. 
político em nosso município. Finalizou dizendo que sonhar não é impossível, se 

cada um tiver o coração aberto o consenso vai sair, mas que depende de cada um 

de nós, porém se cada um pensar em si próprio, não será possível. Em seguida o 

Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA utilizou o espaço momento em que contou que na 

sessão anterior comentou sobre a sua demanda do quebra-molas no calçamento 

novo, e que não solicitou em sessão, mas que comentou com os colegas do PDT, 

e que esses fizeram a solicitação ao Prefeito e que com diálogo será resolvido, e 

que é só através da conversa que se chegará em um consenso político. Logo após 

comentou sobre o excelente atendimento na Saúde, contou sobre a situação em 

que foi muito bem atendido sem ao menos precisar ir até o Posto de Saúde, 

conseguiu sua medicação controlada apenas se comunicando com a Agente 

Comunitária de Saúde e com isso concluiu dizendo que na maioria das vezes o 

que precisa é somente haver conversa entre as pessoas. Considerando que foram 

essas as colocações dos vereadores inscritos no espaço das explicações pessoais, 

findo a Ordem Dia, o Presidente questionou os vereadores sobre a Convocação da 

Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social que havia sido postulada no 

Requerimento nº 022/2020, e então houve a desistência da mesma por deliberação 

no plenário. Dados os avisos finais, foi comunicado a todos que a próxima Sessão 

Ordinária será realizada no dia 08 de junho de 2020 (segunda-feira), às 18h30min, 

na Sede do Poder Legislativo, salvo em casos de adoção de medidas urgentes de 

restrição e isolamento editadas pelo governo Estadual e Federal, em relação a 

COVID-19 ou em casos de convocação Extraordinária. Ao mesmo tempo o Sr. 

Presidente deu por encerrado os trabalhos daquela Reunião, que contou com a 

presença de Bárbara Morgana Dahse e Jorge L. Berwig. Câmara Municipal de 

Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 25 dias do mês de maio do ano de 

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

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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