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ATA Nº 011/2020 Da Sessão Ordinária - Realizada em 13/07/2020. 

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e vinte, às 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, ADRIANO 

RODRIGO MATTGE, IRNO LAVALL, MARCIO HOWE, MARCIO 

PINTO DA SILVA, PAULO LOPES GODOI e VALDIR JOSÉ VIEIRA. O 

Presidente justificou a ausência da Verª. ADRIANA T. MÜHL NEUHAUS e do 

Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA, que apresentaram atestados médicos em 

razão de isolamento domiciliar, para abonar a ausência dos vereadores, o 

Presidente colocou em votação os atestados médicos sendo ambos aprovados por 

unanimidade. Dando continuidade, 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 010/2020, da última 

Sessão Ordinária, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida foi realizada a 

leitura dos expedientes recebidos do Executivo Municipal: -Ofício nº 221/20 – 

Encaminhamento de Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 030/2020 que “Altera a 

Lei Municipal 1.440/201 que dispões sobre o Regime Próprio de Previdência 

Social dos Servidores Efetivos do Município de Victor Graeff de que trata o art. 

40 da Constituição Federal, e dá outras providências. ”; -Ofício nº 219/20 – 

Encaminhamento de Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 031/2020 que “Autoriza o 

Município de Victor Graeff a outorgar escritura pública de doação. ”; Ofício nº 

232/2020 – Resposta ao Ofício nº 126/2020-CMV; -Ofício nº 236/2020 – 

Esclarecimentos solicitados ao Executivo – Projeto de Lei nº 021/20; Decreto nº 

022/20. Em seguida passou-se para a leitura dos expedientes recebido de diversos: 

Ofício nº 01796.000.286/2020-0001 – Ministério Público Estadual; Ofício 

Circular nº 012/20 – 117ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul; Ofício nº 003/20 

– COMPAQ; Convite – ASCAMAJA; Ofício – Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social; Ofício nº 01796.000.847/2019-0017 – Ministério Público 

Estadual; Ofício nº 01796.000.300/2020-0005 – Ministério Público Estadual; 

Ofício nº 01796.000.318/2020-0001 – Ministério Público Estadual; Convite – 

ASCAMAJA; Convite – Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e 

Tecnologia da Assembleia Legislativa. Em seguida foi aberto o espaço para a 

Leitura dos Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício nº 136/2020 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 137/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 

138/20 – Congresso Nacional; Ofício nº 139/2020 – Governo Federal; Ofício nº 

140/2020 – Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento 
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...........................................continuação da ATA Nº 011/2020 – De 13/07/2020. 
Rural; Ofício nº 141/2020 – Assembleia Legislativa; Ofício nº 142/2020 – Câmara 

dos Deputados; Ofício nº 143/2020 – Senado Federal; Ofício nº 144/2020 – 

ASCAMAJA; Ofício nº 145/2020 – FETAG; Ofício nº 146/2020 – Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Victor Graeff; Ofício nº 147/2020 – Secretaria Municipal 

de Saúde e Assistência Social; Ofício nº 148/2020 – Hospital Beneficiência Alto 

Jacuí; Ofício nº 153/2020 – Ministério Público Estadual; Ofício nº 154/2020 – 

117ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul; Ofício nº 155/2020 – Ministério 

Público Estadual. Em seguida passou-se para o espaço dos expedientes 

apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados os seguintes: -

Requerimento nº 032/2020 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 

informações de quando se dará início a execução do novo núcleo habitacional. ” 

Aprovado por unanimidade; -Moção de Pesar nº 004/20 ao Ver. Paulo Lopes 

Godoi em razão do falecimento de sua mãe, Sra. Maria Therezinha Lopes Godoi 

cujo falecimento ocorreu no dia 09 de julho de 2020. Aprovada 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. 

MARCIO HOWE: -Solicitou ao Executivo Municipal que seja realizado o acesso 

do Distrito Industrial com a ERS-142, tendo em vista que possui autorização; -

Pedido de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE: -Solicitou ao 

Executivo Municipal, via Secretaria de Obras que seja dada uma atenção especial 

em todas as estradas de nosso município, em especial a estrada de Posse Cerrito, 

próxima a propriedade do Sr. Lavosier Sonda. Além disso, na estrada de Posse 

Müller possui uma ponte que está manifestando problemas em razão das fortes 

chuvas, em função da vazão da água, acontece que o barranco das laterais está 

desmoronando e se não for tomada as devidas providências em um futuro próximo 

será necessária a construção de uma nova ponte. Sugeriu a Secretaria que seja 

colocada à disposição uma retroescavadeira para realizar a limpeza dos bueiros; -

Solicitou a Mesa Diretora que estude uma maneira de trabalhar o fortalecimento 

da imunidade da população de nosso município; -Solicitou a Mesa Diretora que 

estude a possibilidade de realizar uma homenagem aos profissionais da saúde de 

nosso município; -Pedidos de autoria do Ver. IRNO LAVALL: -Solicitou ao 

Executivo Municipal, que verifique a possibilidade de aproveitar o poste de luz 

disponível no outro lado do trevo de acesso à Linha Jacuí para colocação 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 011/2020 – De 13/07/2020. 
iluminação pública, tendo em vista que um lado do trevo de acesso já recebeu a 

colocação de duas lâmpadas de LED, proporcionando aos condutores melhoria na 

iluminação do trevo; -Pedidos de autoria do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA: 

-Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras o patrolamento da 

estrada que passa pela propriedade do Sr. Éder Mühl seguindo em direção a antiga 

propriedade da família Kuhn. Também, solicitou o empedramento no trecho entre 

a antiga propriedade da família Kuhn seguindo em direção a Polígono do Erval, 

sentido a propriedade do Sr. Lorivaldo Pinto da Silva. Além disso, também 

solicitou o empedramento do trecho da estrada próxima a propriedade do Sr. 

Antônio E. Rodrigues da Silva. 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. Durante a discussão do 

Projeto de Lei nº 021/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o 

Poder Executivo a cobrar Contribuição de Melhoria, decorrente da realização 

de Obra Pública, na forma dos artigos 205 e subsequentes, da Lei Municipal nº. 

1.755/2017 – Código Tributário Municipal.” o Ver. ADRIANO RODRIGO 

MATTGE, solicitou pedido de vistas o qual foi aprovado por unanimidade, 

vereador sugeriu ao Executivo Municipal que disponibilize um servidor da 

administração municipal para comparecer na próxima sessão ordinária, antes do 

horário de início da mesma, para prestar esclarecimentos e informações a respeito 

do Projeto de Lei nº 021/2020 aos vereadores. Durante a discussão do 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.” o Ver. ADRIANO RODRIGO 

MATTGE, solicitou pedido de vistas o qual foi aprovado por unanimidade. O 

Projeto de Lei nº 027/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a abrir no Orçamento Programa de 2020, um 

Crédito Especial no valor de R$ 42.748,52 (quarenta e dois mil, setecentos e 

quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), destinados ás Ações 

Socioassistenciais e Estruturação da Rede do Sistema Único de Assistência 

Social-SUAS, através da Portaria nº 369/2020, do Ministério da Cidadania, no 

município de Victor Graeff RS, e dá outras providências.” foi aprovado por 

unanimidade. O Projeto de Lei nº 028/2020, de autoria do Executivo Municipal 

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um Crédito Especial no 

.........................................................................................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 011/2020 – De 13/07/2020. 

Orçamento Programa de 2020, no valor de R$ 283.000,00 (duzentos e oitenta e 

três reais), visando executar as ações disposta na EMENDA 

CONSTITUCIONAL FEDERAL nº 103 de 12 de Novembro de 2019 e dá outras 

providências.” foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei nº 029/2020, de 

autoria do Executivo Municipal que “Inclui nova Ação no Anexo de Programas, 

Objetivos e Metas da Administração do PLANO PLURIANUAL (PPA), Lei 

Municipal nº. 1.733/17 e na Relação Cadastral de Ações de Governo das 

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) Lei Municipal nº. 1.838/19, na 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e dá outras providências.” 

foi aprovado por unanimidade. Em seguida passou-se para o espaço da Tribuna 

Livre, não havendo nenhum inscrito, passou-se para o espaço das Explicações 

Pessoais, onde utilizou o espaço o Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE, o qual 

utilizou o espaço para falar sobre a ponte de Posse Müller, explicou que a ponte 

foi construída para solucionar o problema das larguras dos veículos que transitam 

por aquela estrada, porém durante a construção desta, ocorreu uma forte chuva, 

porém os bueiros que foram colocados são muito pequenos. Hoje a ponte já vem 

manifestando problemas em razão das fortes chuvas, em função da vazão da água, 

acontece que o barranco das laterais está desmoronando e se não for tomada as 

devidas providências em um futuro próximo será necessária a construção de uma 

nova ponte. Além disso, também falou sobre seu pedido para a Mesa Diretora em 

relação a homenagem aos profissionais da saúde de nosso município, acredita ser 

um momento oportuno para prestar esta homenagem. Também falou sobre a 

importância de trabalhar a imunidade da população de nosso município, o Edil 

acredita que se cuidar é essencial em um momento como o que vem sendo 

vivenciado, sua gestão é deixar a livre da população medicamentos como 

ivermectina e o outro medicamento para homeopatia. Finalizou suas colocações 

pedindo ao Presidente que verifique se se a ACIVG protocolou a prestação de 

contas do último festival, caso não, solicitou cópia do Projeto de Lei que autorizou 

o repasse do recurso para realização do evento. Considerando que foram essas as 

colocações do vereador inscrito 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 julho 2020 (segunda-feira) às 18 horas e 30 

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

urgentes de restrição e isolamento em relação a COVID-19 ou em casos de 

convocação extraordinária. Ao mesmo tempo o Sr. Presidente deu por encerrado 
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...........................................continuação da ATA Nº 011/2020 – De 13/07/2020. 
os trabalhos daquela Reunião, que contou com a presença de Luciano Drehmer, 

Jorge L. Berwig e Bárbara Morgana Dahse. Câmara Municipal de Vereadores – 

Victor Graeff/RS, aos 13 dias do mês de julho do ano de 2020./././././././././././. 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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