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ATA Nº 012/2020 Da Sessão Ordinária - Realizada em 27/07/2020. 

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte, ás 18 horas e 55 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 011/2020, da última Sessão Ordinária, sendo aprovada por 

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

Executivo Municipal: Ofício nº 252/2020 – Encaminhamento de Projeto de Lei; -

Projeto de Lei nº 032/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Altera o art. 

24 e 38 da Lei Municipal 1.440/2012 visando a consolidação da legislação 

previdenciária com base na Emenda Constitucional nº 103/2019.”; Ofício nº 

253/2020 – Solicita retirada do P. Lei Nº 030/2020;  Ofício nº 255/2020 – 

Respostas ao Ofício nº 162/2020-CMV; Ofício nº 256/2020 – Respostas ao Ofício 

nº 160/2020-CMV. Em seguida passou-se para a leitura dos expedientes recebido 

de diversos: Ofício nº 070/2020 – Registro de Imóveis do Município de Victor 

Graeff; Ofício nº 01796.000.286/2020-0003 – Ministério Público Estadual; Ofício 

–  Comissão dos Candidatos aprovados no Concurso Público de ingresso na 

carreira de Delegado de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul; Ofício – 

Sindicado dos Servidores Municipais de Victor Graeff. Em seguida foi aberto o 

espaço para a Leitura dos Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício nº 

156/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 157/2020 – Ministério Público 

Estadual; Ofício nº 158/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 159/2020 – 

Registro de Imóveis de Victor Graeff; Ofício nº 160/2020 – Executivo Municipal; 

Ofício nº 161/2020 – Vereador Paulo Lopes Godoi; Ofício nº 162/2020 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 164/2020 – Ministério Público Estadual. Em 

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

onde foram apresentados os seguintes: -Requerimento nº 033/2020 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 a 

Secretaria da Segurança Pública do Estado, solicitando a destinação de uma 

viatura para a Brigada Militar do município de Victor Graeff. ” Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 034/2020 de autoria do Ver. ADRIANO 
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..........................................continuação da ATA Nº 012/2020 – De 27/07/2020. 
RODRIGO MATTGE que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

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

Municipal, via Secretaria de Obras solicitando informações do motivo pelo qual 

ainda não foi realizada a limpeza e a colocação de novos tubos em frente ao 

estabelecimento do Sr. Arnildo Wilhelmsen, em São José da Glória. Além disso, 

também solicita saber por qual motivo ainda não foi realizada a construção da 

rede de água da propriedade dos Senhores Marcelo e Marciano Seibet, em São 

José do Umbú. ” Aprovado por unanimidade. Sendo que foram esses os 

expedientes apresentados pelos vereadores, passou-se para o espaço reservado aos 

pedidos verbais: -Pedido de autoria do Ver. IRNO LAVALL: -Solicitou ao 

Executivo Municipal que estude a possibilidade de realizar uma campanha de 

recolhimento de garrafas e vidros; -Pedido de autoria da Verª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS: -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras a limpeza 

de todas as sarjetas das estradas gerais de nosso município. A vereadora ressaltou 

que observou que alguns pontos foram feitos e outros não, sendo que a 

conservação das estradas deveria ser feita de modo geral; -Pedidos de autoria do 

Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE: -Solicitou que seja encaminhado um 

ofício a Triway Internet e Telefonia – Coprel, com o objetivo de solicitar uma 

reunião com o grupo da internet da localidade de São José do Umbú (seis 

contribuintes), para sanar dúvidas a respeito de valores diferenciados entre os 

contribuintes do mesmo grupo, bem como sobre a qualidade do sinal da internet; 

-Solicitou a Mesa Diretora que verifique a possibilidade de realizar a compra de 

testes rápidos, juntamente com o Executivo Municipal, com o objetivo de realizar 

os testes nas pessoas que se encontram em isolamento domiciliar; -Solicitou a 

Mesa Diretora que estude a possibilidade de adquirir acrílicos para fixar na mesa 

do plenário da Câmara de Vereadores, para evitar o uso de máscaras durante a 

Sessão Plenária; -Questionou ao Presidente do Legislativo se verificou se a 

possibilidade de realizar uma homenagem aos profissionais da saúde de nosso 

município, conforme solicitado na sessão anterior; -Reforçou o pedido da Verª. 

ADRIANA T. M. NEUHAUS em relação a limpeza das sarjetas das estradas 

gerais de nosso município. Citou alguns pontos críticos que necessitam deste 

serviço, como: a) próximo a propriedade do Sr. Eleandro Kern, citou que no local 

já se diminui aproximadamente um metro da estrada em virtude do problema que 

ali ocorre; b) estrada que dá acesso a propriedade do Sr. Acildo Petri; c) estrada 

que dá acesso a propriedade do Sr. Nelson Bohrer; d) ponte próxima da 
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..........................................continuação da ATA Nº 012/2020 – De 27/07/2020. 
propriedade do Sr. Gilmar Bohrer; -Pedidos de autoria do Ver. MARCIO PINTO 

DA SILVA: -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras o 

patrolamento do trecho entre a estrada geral de Posse Müller seguindo em direção 

até a propriedade do Sr. Acildo Petri, passando pelas propriedades dos Senhores 

Lorivaldo Wentz e Clésio Althaus. 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. AUGUSTO JULIANO 

LISKA solicitou Pedido de Vistas, o qual foi aprovado por unanimidade.  Durante 

a discussão do Projeto de Lei nº 023/2020, de autoria do Executivo Municipal que 

“Autoriza o município de Victor Graeff a outorgar escritura pública de doação” 

o Ver. ADEMAR JACÓ HAHN solicitou Pedido de Vistas, o qual foi aprovado 

por unanimidade. O 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.” foi rejeitado pela maioria dos votos (Votos Contrários: ADRIANA 

T. M. NEUHAUS, ADRIANO R. MATTGE, AUGUSTO J. LISKA, PAULO L. 

GODOI e VALDIR J. VIEIRA). O 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.” foi rejeitado pela maioria dos votos (Votos Contrários: ADRIANA 

T. M. NEUHAUS, ADRIANO R. MATTGE, AUGUSTO J. LISKA, PAULO L. 

GODOI e VALDIR J. VIEIRA). O 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. ” foi rejeitado pela maioria dos votos (Votos Contrários: 

ADRIANA T. M. NEUHAUS, ADRIANO R. MATTGE, AUGUSTO J. LISKA, 

PAULO L. GODOI e VALDIR J. VIEIRA). Não havendo nenhum inscrito no 

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

Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS foi a primeira a usar o espaço, momento em 

que aproveitou a oportunidade para sugerir que a sessão ordinária fosse realizada 
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..........................................continuação da ATA Nº 012/2020 – De 27/07/2020. 
de forma online. Além disso justificou seus votos contrários nos projetos das 

desafetações de bens público e autorizações das alienações, pois nesses lugares 

possuem famílias morando e ressaltou que sua preocupação é que possa aparecer 

outros compradores nos leilões, vindo a prejudicar esses moradores. Além disso, 

também comentou sobre a situação da Rua 17 de Março, mais precisamente em 

frente à residência da casa da sua mãe. Comentou que finalmente foi realizada a 

rede de água do Faxinal, porém segundo informações, o Vice-Prefeito comentou 

que seria um favor que estava sendo feito para a comunidade do Faxinal, e que 

Vereador não dava palpite em seu governo. A Edil ressaltou que não é questão de 

dar ou não palpite e sim, que o projeto foi aprovado por unanimidade. Finalizou 

dizendo que por estes motivos que vem o seu desgosto político no nosso 

município, pela forma como os vereadores são tratados, que se resume em um 

desrespeito total. Em seguida o Ver. PAULO LOPES GODOI utilizou o espaço 

das explicações pessoais e primeiramente apoiou as colocações da Verª. 

ADRIANA T. M. NEUHAUS. Além disso comentou sobre a situação caótica das 

estradas do interior de nosso município, ressaltou que verificou in loco a situação 

das estradas e que é assustador e preocupante, a situação é deplorável. Perguntou 

aos colegas se já se perguntaram o que fazer em uma situação de emergência 

médica, e no risco que as crianças estariam enfrentando com o transporte escolar 

se as aulas estivessem acontecendo. Comentou que o trabalho é feito de uma 

forma parcial, que não possui um planejamento. Lamentou que diante dessas 

situações ainda possuem postagens nas redes sociais que o município é uma 

maravilha, o Edil diz não saber para quem está sendo uma maravilha, para alguém 

deve de estar sendo, mas não é para os moradores do interior de nosso município. 

Na sequência 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 respondeu o pedido do Ver. 

ADRIANO RODRIGO MATTGE em relação as homenagens aos profissionais 

da saúde, disse reconhecer a importância dos profissionais, mas que este não é o 

momento ideal para a realização dessa homenagem em razão das aglomerações. 

Quanto a ideia do Ver. ADRIANO R. MATTGE de adquirir acrílicos para fixar 

na mesa do plenário, para evitar o uso de máscaras durante a Sessão Plenária, o 

Edil afirmou ter gostado da ideia. Em relação a realização da sessão ordinária de 

forma online o Edil tem suas dúvidas em relação a qualidade em virtude do sinal 

........................................................................................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 012/2020 – De 27/07/2020. 
da internet no interior. Quanto aos testes rápidos, o Edil informou que quando 

ocorreu a destinação dos R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi sugerido a Secretaria 

Municipal de Saúde e Assistência Social que o valor seria para auxiliar na compra 

de Equipamentos de Proteção Individual-EPI e kit de testes rápidos, no combate 

ao COVID-19, porém a Secretária informou que o custo de cada teste é de 

aproximadamente R$200,00 (duzentos reais) e que ele dá como resultados um 

falso positivo ou um falso negativo e por isso naquele momento não era 

interessante, por não ser um resultado definitivo. Finalizou comentando que esta 

questão será analisada e conversado novamente com o Secretaria de Saúde, e se 

preciso for, será destinado novamente recursos para auxiliar no combate ao 

Coronavírus. Na sequência o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA, retornou ao seu 

lugar como presidente. 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 10 de agosto de 2020 (segunda-feira), às 18h30min, na Sede do 

Poder Legislativo, salvo em casos de convocação Extraordinária. Ao mesmo 

tempo o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos daquela Reunião, que 

contou com a presença de Jorge L. Berwig, Ronivan L. Marchese, Pablo Chauss 

e Bárbara Morgana Dahse. Câmara Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, 

aos 27 dias do mês de julho do ano de 2020./././././././././././././././././././././././././././././ 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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