
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 

 

 

ATA Nº 009/2020 Da Sessão Ordinária - Realizada em 08/06/2020. 

Aos oito dias do mês de junho 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 PINTO DA SILVA, 

OTÁVIO OSMAR KERN, 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 008/2020, da última Sessão Ordinária, sendo 

aprovada por unanimidade. Em seguida o 2º Suplente do Partido Democrático 

Trabalhista – PDT Ver. OTÁVIO OSMAR KERN fez a entrega do Diploma e da 

Declaração de Bens, prosseguindo de acordo com o §2º do Art. 6º do Regimento 

Interno da Câmara de Vereadores, procedeu-se com o Compromisso do Ver. 

OTÁVIO OSMAR KERN o qual em pé e com o braço direito estendido, fez o seu 

compromisso: “PROMETO CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A LEI 

ORGÂNICA, AS LEIS DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, E 

EXERCER O MEU MANDATO SOB INSPIRAÇÃO DO PATRIOTISMO, DA 

LEALDADE, DA HONRA E DO BEM COMUM”, repetindo no final a 

Vereadora: “ASSIM EU PROMETO”. Em seguida foi realizada a leitura dos 

expedientes recebidos do Executivo Municipal: Ofício nº 192/2020 – 

Encaminhamento de Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 023/2020, de autoria do 

Executivo Municipal que “Autoriza o município de Victor Graeff a outorgar 

escritura pública de doação”; Ofício nº 193/2020 – Encaminhamento de Projeto 

de Lei;  -Projeto de Lei nº 024/2020, de autoria do Executivo Municipal que 

“Desafeta Bem Público de Uso Especial, declara de Uso Dominical, autoriza a 

alienação na forma da Lei 8.666/93 e dá outras providências. ”; -Projeto de Lei 

nº 025/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Desafeta Bem Público de 

Uso Especial, declara de Uso Dominical, autoriza a alienação na forma da Lei 

8.666/93 e dá outras providências. ”; -Projeto de Lei nº 026/2020, de autoria do 

Executivo Municipal que “Desafeta Bem Público de Uso Especial, declara de 

Uso Dominical, autoriza a alienação na forma da Lei 8.666/93 e dá outras 

providências. ”; Ofício nº 194/2020 – Respostas ao Ofício nº 118/2020-CMV. 

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

Audiência Pública - Sec. Mun. Saúde e Assistência Social; Ofício - Sec. Mun. 

Saúde e Assistência Social; Ofício nº 181/2020 – Unidade Central de Controle 
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.................................continuação da ATA Nº 009/2020 – De 08/06/2020. 
Interno; Ofício nº 186/2020 – Unidade Central de Controle Interno; Pedido de 

Licença – Ver. MARCIO HOWE; Requerimento – MR Desinsetização. Em 

seguida foi aberto o espaço para a Leitura dos Expedientes expedidos pelos 

vereadores: Ofício nº 109/2020 – Partido Democrático Trabalhista; Ofício nº 

110/2020 – Movimento Democrático Brasileiro; Ofício nº 111/2020 – Partido 

Progressista; Ofício nº 112/2020 – Partido Trabalhista Brasileiro; Ofício nº 

117/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 118/2020 – Executivo Municipal; 

Ofício nº 119/2020 – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Victor Graeff; Ofício 

nº 120/2020 – COMDICA; Ofício nº 121/2020 - Executivo Municipal; Ofício nº 

122/2020 – Unidade de Controle Interno; Convocação nº 008/2020 – Servidor 

Jorge Luiz Berwig; Convocação nº 009/2020 – 2º Suplente PDT Ver. OTÁVIO 

OSMAR KERN; Convocação nº 010/2020 – Servidor Jorge Luiz Berwig. Em 

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

onde foram apresentados os seguintes: -Requerimento nº 029/2020 de autoria do 

Ver. ADEMAR JACÓ HAHN 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 Educação, Cultura, Desporto e Turismo, 

solicitando que seja elaborado um estudo para implantação do uniforme escolar 

nas Escolas Municipais. ” Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 

030/2020 de autoria do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA que “Requer à Mesa 

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

ofício ao Prefeito Municipal para que informe se a cirurgiã dentista Bruna Cadó 

já está em licença maternidade ou quando entrará e se já foi providenciada a 

abertura de processo seletivo para contratação de outro profissional 40 horas 

semanais para atendimento do ESF.” Aprovado por unanimidade; -Pedido de 

Informação nº 008/2020 de autoria do Ver. PAULO LOPES GODOI que “Solicita 

a Mesa Diretora”, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for, que com 

base no inciso IX do art. 63 da Lei Orgânica Municipal, que seja enviada 

correspondência ao Sr. Cláudio Afonso Alflen – Prefeito Municipal, com 

cientificação a Unidade Central de Controle Interno do Município – Sra. Fabiana 

Binsfeld Koehler e a Presidente do Conselho Municipal de Previdência dos 

Servidores Públicos Municipais – Srtª. Adelise Silvana Sanders, no sentido de 

solicitar ao Poder Executivo a relação mensal, dos últimos 06 (seis) meses, e se 

os pagamentos dos benefícios de incapacidade temporária para o trabalho, salário-

maternidade, salário-família e auxílio-reclusão a partir da promulgação e 
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.................................continuação da ATA Nº 009/2020 – De 08/06/2020. 
publicação da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, em 

consonância com a Portaria nº 1.348/19, se tais pagamentos  continuam sendo 

suportados pelo FPS – Fundo de Previdência dos Servidores, contrariando assim 

as normas federais vigentes”. Aprovado por unanimidade; -Pedido de Informação 

nº 009/2020 de autoria do Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA que “Requer 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 expedido ofício ao Sr. 

Cláudio Afonso Alflen – Prefeito Municipal, para que preste as seguintes 

informações: 1) Quais foram os recursos recebidos pelo Executivo Municipal para 

o enfrentamento da pandemia do COVID-19? E se foi mais que um, já que o 

vereador tem conhecimento que houve a devolução do valor de R$ 10.000,00 pela 

Câmara Municipal, do repasse do Governo Federal de R$ 417.145,64, que seja 

prestada informação individualizada de todos outros eventuais repasses e/ou 

corrigidos os ora informados?; 2) Que seja prestada informação e comprovação 

acerca da aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) usados por 

profissionais de saúde, testes de diagnóstico, medicamentos ou outros insumos 

adquiridos para prevenção e tratamento da doença?; 3) Se foram adquiridos os 

insumos acima referidos ou outros, qual o valor utilizado e quanto ainda se 

encontra disponível?; 4) Se foram adquiridos EPIs para os servidores da saúde, 

que seja informado quais, a quantidade e que seja informado se são suficientes 

para a prevenção da saúde destes profissionais e dos pacientes?; 5) Se foram 

fornecidos equipamentos de proteção aos motoristas de ambulância e de outros 

veículos da saúde, principalmente roupa de proteção? E se a resposta for positiva, 

quantas foram disponibilizadas?; 6) Se as roupas de proteção, como macacões e 

jalecos (isso se foram adquiridos), após o uso pelos profissionais da saúde, se 

ficam na secretaria de saúde para que sejam lavados (desinfectados)?; 7) Sobre a 

reforma do PADU, porque está sendo realizada a substituição do telhado e do 

forro, se foram trocados há poucos anos? Qual o motivo destas trocas ou qual foi 

o problema que não pudesse ser acertado em algum ponto especifico do telhado 

ou do forro, se for o caso?; 8) Por que as telhas que estão sendo ou já foram 

substituídas foram quebradas (descartadas), enquanto poderiam ser reutilizadas 

para a construção de um abrigo para as Vans da secretaria da saúde?”. 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: -Solicita ao Executivo Municipal 
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.................................continuação da ATA Nº 009/2020 – De 08/06/2020. 
que verifique a possibilidade implantar iluminação pública em frente ao Aquárius 

Piscina Clube, pois no local possui um poste, porém, sem iluminação. O Edil 

justificou que a associação paga iluminação pública em sua conta de luz, mas não 

desfruta do direito por não conter a iluminação; -Solicita ao Executivo Municipal 

iluminação pública na rua de acesso ao CTG Galdino Marques e a Gruta, pois 

naquele local também não possui iluminação tornando-se perigoso para os 

moradores e para quem transita durante a noite; -Solicita ao Executivo Municipal 

que providencie iluminação pública no terreno (praça comunitária) entre a Rua 

Edvino Pedro Loeff e a Rua Vereador Carlos de Negri. -Pedidos de autoria do 

Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE: -Requer que seja enviado Moção de 

Pesar aos familiares do Sr. Ivo Otto Schneider cujo falecimento ocorreu no dia 03 

de junho de 2020; -Requer que seja enviado Moção de Pesar aos familiares do Sr. 

Pedro Waldir Mariano dos Santos cujo falecimento ocorreu no dia 08 de junho de 

2020; -Solicitou o encaminhamento de ofício Companhia Riograndense de 

Valorização de Resíduos-CRVR no sentido de agradecer as cestas básicas doadas 

as famílias de nosso município e parabenizar a companhia por esta iniciativa 

solidária. -Pedidos de autoria do Ver. PAULO LOPES GODOI: -Solicitou o 

encaminhamento de ofício ao Consulados do Internacional de Victor Graeff, no 

sentido de agradecer as cestas básicas doadas as famílias de nosso município e 

parabenizar a companhia por esta iniciativa solidária; -Requer a Mesa Diretora 

que envie ao Ministério Público a documentação referente ao Pedido de 

Informação nº 006/2020 sobre situação do servidor público Sr. Marcos Nadir 

Vieira, exonerado do cargo de Secretário Municipal e nomeado ao cargo de 

Assessor do Prefeito Municipal. Solicita o envio da solicitação bem como das 

respostas recebidas (cópia da portaria); -Pedidos de autoria do Ver. VALDIR 

JOSÉ VIEIRA: -Apoiou a solicitação do Ver. ADRIANO R. MATTGE em 

relação ao encaminhamento das Moções de Pesar aos familiares dos Senhores Ivo 

Otto Schneider e Pedro Waldir Mariano dos Santos. -Pedidos de autoria do Ver. 

ADEMAR JACÓ HAHN: -Solicitou o encaminhamento de ofício à Secretaria 

Municipal de Saúde e Assistência Social no sentido de agradecer a resposta 

recebida em relação ao pedido realizado na sessão do dia 11 de maio de 2020. -

Pedidos de autoria da Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS: -Solicita que o 

Presidente do Legislativo autorize que a Sede da Câmara de Vereadores seja um 

ponto de coleta para uma campanha de arrecadação de roupas usadas, a serem 

repassadas a assistência social de nosso município para serem doadas as famílias 
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.................................continuação da ATA Nº 009/2020 – De 08/06/2020. 
carentes; -Solicitou que seja encaminhado um ofício ao Vice-Prefeito Gilmar F. 

Appelt solicitando informações a respeito da obra da rede de água do Faxinal. 

Considerando que foram esses os pedidos realizados pelos Edis, passou-se para o 

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

NEUHAUS que usou o espaço para falar sobre a sua preocupação em relação a 

Emenda da Lei Orgânica aprovada na Casa em 2018, que trata sobre o Artº. 42, 

no qual o texto fala que o Vereador poderá se licenciar por motivo de doença, ou 

para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o 

afastamento seja de no mínimo 30 (trinta) dias e não ultrapasse 120 (cento e vinte) 

dias por legislatura, desta forma a Edil demonstrou preocupação pelo colega 

MARCIO HOWE e solicitou que a Mesa Diretora consulte qual o somatório de 

licenças já solicitadas pelo colega. Em seguida foi dado início a Ordem do Dia, 

momento em que foi realizada a leitura, discussão e votação dos processos 

legislativos. Durante a discussão do Projeto de Lei nº 019/2020, de autoria do 

Mesa Diretora que “Dispõe sobre a fixação e sobre o pagamento do subsídio de 

Prefeito, Vice-Prefeito e de Secretários Municipais para a legislatura 2021 a 

2024, no município de Victor Graeff. ” o Ver. VALDIR J. VIEIRA solicitou 

Pedido de Vistas, o pedido de vistas foi aprovado pela maioria dos votos (Votos 

Contrários: Ver. ADEMAR JACÓ HAHN, Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS e 

Ver. OTÁVIO O. KERN).  Durante a discussão do Projeto de Lei nº 020/2020, de 

autoria do Mesa Diretora que “Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos 

Vereadores da Câmara Municipal de Victor Graeff, para o período de 1º de 

janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.” o Ver. VALDIR J. VIEIRA solicitou 

Pedido de Vistas, o pedido de vistas foi rejeitado pela maioria dos votos (Votos 

Contrários: Ver. ADEMAR J. HAHN, Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS, Ver. 

IRNO LAVALL, Ver. OTÁVIO O. KERN com o voto de desempate do 

Presidente MARCIO PINTO DA SILVA). Na sequência o Bloco Partidário do 

MDB-PP solicitou a suspensa da sessão por dois minutos para que as bancadas 

pudessem discutir sobre o assunto. Reiniciando os trabalhos o Ver. VALDIR J. 

VIEIRA sugeriu uma Emenda Modificativa para reduzir 20% (vinte por cento) o 

subsídio dos vereadores, a Emenda Modificativa foi colocada em votação e foi 

rejeitada pela maioria dos votos (Votos Contrários a Emenda Modificativa: Ver. 

ADEMAR J. HAHN, Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS, Ver. AUGUSTO J. 

LISKA, Ver. IRNO LAVALL, Ver. OTÁVIO O. KERN e Ver. PAULO LOPES 

GODOI). Por fim, o Projeto de Lei nº 020/20 foi colocado em votação e foi 
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.................................continuação da ATA Nº 009/2020 – De 08/06/2020. 
aprovado pela maioria dos votos (Voto Contrário: Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA 

e com a abstenção do voto do Ver. ADRIANO R. MATTGE). O 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.” foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade com a 

Sessão Ordinária, não havendo nenhum inscrito no espaço da Tribuna Livre, 

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

ADRIANO R. MATTGE utilizou o espaço para parabenizar a população de 

Victor Graeff pela campanha que foi realizada em benefício a família que perdeu 

a casa em um incêndio na cidade de Carazinho. Também aproveitou o espaço 

parabenizar a Secretária de Obras, em nome do Secretário Municipal, pelo 

empedramento na estrada de São José do Umbú. Finalizou falando sobre a 

importância de a Mesa Diretora ter autonomia para marcar e suspender as sessões 

através de Resoluções de Mesa e pediu que se possível seja revista essa 

possibilidade. Em seguida, o Ver. PAULO LOPES GODOI utilizou o espaço para 

demonstrar sua preocupação a respeito da abertura dos bares da cidade, comentou 

que nos últimos dias recebeu vários telefonemas e mensagens de pessoas falando 

do movimento nos estabelecimentos e cobrando um posicionamento da Câmara 

em relação a este assunto. Reafirmou sua preocupação pelo fim do isolamento 

dizendo ter medo que os casos aumentem. Em seguida a Verª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS utilizou o espaço, onde primeiramente contou sobre um caso de 

Covid-19 em sua família, em um primo que contraiu a doença relatando os 

momentos difíceis enfrentados por ele, usou este exemplo para falar da 

importância de continuarem os cuidados pela população e lembrou da grande 

população idosa de Victor Graeff. Logo após comentou sobre a próxima reunião 

para tratar sobre o consenso que será realizada no dia 15 de junho às 18 horas na 

Sede da Câmara de Vereadores, convidou os colegas vereadores. Finalizou 

dizendo que a tentativa é válida mesmo se não der certo, falou que é um sonho 

concretizar esta ideia. Por fim, o Ver. ADEMAR JACÓ HAHN que 

primeiramente cumprimentou o colega OTAVIO OSMAR KERN e em seguida 

utilizou o espaço para falar sobre a sua indicação apresentada para implantação 

do uniforme escolar nas Escolas Municipais, afirmou que a ideia surgiu por estar 

em meio a população, falou da importância da igualdade em vários aspectos e 

ressaltou que a ideia é antiga, mas que torce para que agora saia do papel. 

Considerando que foram essas as colocações dos vereadores inscritos no espaço 
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.................................continuação da ATA Nº 009/2020 – De 08/06/2020. 
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 22 de 

junho de 2019 (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. Ao mesmo tempo o Sr. 

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

presença de Bárbara M. Dahse, Nilvo Royer e Nestor Jung. Câmara Municipal de 

Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 08 dias do mês de junho do ano de 

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

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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