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ATA Nº 013/2020 Da Sessão Ordinária - Realizada em 10/08/2020. 

Aos dez dias do mês de agosto 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, 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 012/2020, da última Sessão Ordinária, sendo aprovada por 

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

Executivo Municipal: Ofício nº 258/2020 – Encaminhamento de Projeto de Lei; 

Projeto de Lei nº 033/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o 

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

261/2020 – Encaminhamento de Projeto de Lei; Projeto de Lei nº 034/2020, de 

autoria do Executivo Municipal que “Autoriza a suspensão do recolhimento das 

contribuições previdenciárias patronais, por motivos de calamidade pública e 

enfrentamento do Coronavírus (Covid-19), e autoriza o parcelamento das 

parcelas suspensas não recolhidas, nos termos da Lei Complementar Federal 

nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o PROGRAMA FEDERATIVO 

DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) e dá outras 

providências. ”; Ofício nº 259/2020 – Solicita Espaço Sessão Ordinária; Decreto 

nº 060/20 – Abre crédito adicional extraordinário, junto a Lei Municipal nº 

1.842/2020, que trata da LOA 2020; Ofício nº 263/2020 – Solicita retirada do 

Projeto de Lei nº 023/2020; Ofício nº 264/2020 – Resposta ao Ofício nº 176/2020-

CMV. Em seguida o Presidente MARCIO PINTO DA SILVA solicitou que o 

Secretário PAULO LOPES GODOI fizesse a leitura do Ofício nº 259/2020, no 

qual o Executivo Municipal solicita espaço para pronunciamento de sua 

Assessoria para tratar sobre os Projetos de Lei 032 e 034/2020. Atendendo à 

solicitação do Poder Executivo, o Presidente MARCIO PINTO DA SILVA 

colocou à disposição um espaço 15 (quinze) minutos para pronunciamento da 

Assessoria do Executivo Municipal, no momento representada pelo Sr. MÁRIO 

HENRIQUE CHAISE, sócio do Instituto de Desenvolvimento, Assessoria e 

Formação (IDAF). Após realizado o pronunciamento do representante do Poder 

Executivo o Presidente abriu um espaço de 15 (quinze) minutos para que os 

vereadores pudessem fazer seus questionamentos ao Sr. MÁRIO HENRIQUE 
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..........................................continuação da ATA Nº 013/2020 – De 10/08/2020. 
CHAISE de acordo com o tema por ele apresentado. Em seguida passou-se para 

a leitura dos expedientes recebido de diversos: Requerimento – Deputado Roberto 

Pessoa; Ofício nº 096/20 – Hospital Beneficência Alto Jacuí; Ofício nº 002/20 – 

Lions Clube de Victor Graeff; E-mail – Ministério Público Estadual; Ofício 

Circular nº 016/20 – Tribunal de Contas do Estado. Em seguida foi aberto o 

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

165/2020 – Ministério Público Estadual; Ofício nº 170/2020 – Executivo 

Municipal; Ofício nº 171/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 172/2020 – 

Secretaria da Segurança Pública do Estado; Ofício nº 173/2020 – Triway Internet 

e Telefonia-COPREL; Ofício nº 174/2020 – Ministério Público Estadual; Ofício 

nº 175/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 176/2020 – Executivo Municipal; 

Ofício nº 177/2020 – Ministério Público Estadual. Em seguida passou-se para o 

espaço dos expedientes apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados 

os seguintes: -Requerimento nº 035/2020 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 Secretaria de Obras solicitando o empedramento do acesso entre a 

estrada geral de Posse Cerrito até a propriedade do Sr. Mário Winck. Além disso, 

solicita a reforma da ponte localizada na propriedade do Sr. Mário Winck. ” 

Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 036/2020 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 informações se a administração 

realizou o cadastro das propostas voluntárias para participar dos programas do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Se o cadastro foi realizado, 

requer que sejam encaminhadas para a Câmara Municipal de Vereadores cópias 

das propostas cadastradas.” Aprovado por unanimidade; -Pedido de Informação 

nº 010/2020 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 informações se há 

no Município programa habitacional para reforma de imóveis para famílias de 

baixa renda.” 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. ADRIANO RODRIGO MATTGE: -Solicitou 

........................................................................................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 013/2020 – De 10/08/2020. 
a Mesa Diretora que durante a leitura dos projetos de lei informe quais os projetos 

de lei foram baixados para estudo, em qual a comissão ele permanece e por qual 

motivo; -Convidou a Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social, Ilma. 

Sra. Simone Patrícia Lammel, para comparecer na Câmara de Vereadores no dia 

24 de agosto de 2020, para prestar informações aos vereadores sobre a utilização 

do repasse do Poder Legislativo, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), 

destinado para auxiliar a Secretaria no enfrentamento da pandemia do COVID-

19. Além disso, para explicar sobre as publicações dos casos positivos publicados 

nas redes sociais, pois a questão de serem contabilizados novos casos e no mesmo 

dia já serem divulgados como curados, vem causando dúvidas a população. -

Pedido de autoria do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA: -Solicitou ao Executivo 

Municipal, via Secretaria de Obras que verifique a situação de um ponto 

específico da estrada de São José do Umbú, sentido a Agropecuária Hortência, 

próximo a propriedade do Sr. Décio Hoffstaedter, pois naquele local possui um 

bueiro, onde as laterais da estrada estão desmoronando e consequentemente 

diminuindo a largura da pista. 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. PAULO LOPES GODOI 

como Presidente do Bloco Parlamentar (MDB-PP) solicitou a suspensão da sessão 

por um minuto para que o bloco pudesse se reunir e discutir sobre o assunto. 

Reiniciando os trabalhos o Presidente colocou o Projeto de Lei nº 021/20 o qual 

foi aprovado por unanimidade. Também foi realizada a leitura e discussão do 

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.”¸durante a 

discussão do Projeto de Lei nº 032/2020 o Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA solicitou 

Pedido de Vistas, o qual foi aprovado por unanimidade.  Não havendo nenhum 

inscrito no espaço da Tribuna Livre, passou-se para o espaço das Explicações 

Pessoais, o Ver. PAULO LOPES GODOI foi o primeiro a utilizar o espaço, 

momento em que solicitou ao Presidente do Legislativo que estude a possibilidade 
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..........................................continuação da ATA Nº 013/2020 – De 10/08/2020. 
de realizar novamente a Sessão Solene em Homenagem aos destaques do 

município, que seja verificada uma maneira desta ser realizada por mais que não 

seja da forma presencial, mas que um momento como esse seja prestigiado 

novamente. Além disso, comentou sobre publicações pertinentes em redes sociais 

sobre a reforma do antigo PADU que vem sendo transformado em UBS, 

questionando se realmente seria o momento de realizar essa reforma durante uma 

pandemia, tendo em vista que as pessoas que necessitam de qualquer atendimento 

precisam se descolar para outros municípios, quando no momento as pessoas são 

aconselhadas a fugir de hospitais maiores e não se expor a contaminação pelo 

Coronavírus.  Com essas colocações o Edil ressaltou que se PADU tivesse 

funcionando, muitas situações poderiam ser atendidas no local, e não podemos 

agora enfrentar uma pandemia de uma forma mais organizada, porque faltou 

planejamento e sensibilidade.  Em seguida o Ver. ADRIANO RODRIGO 

MATTGE utilizou o espaço para solicitar ao Presidente que estude uma 

possibilidade de discutir o Projeto de Lei nº 032/2020 de uma forma mais ampla, 

juntamente com o Presidente do SINDISERV, mais alguns representantes, 

vereadores, até para que se tenha a oportunidade de ouvir a opinião do Sindicato 

referente ao Projeto. Além disso, solicitou que fosse incluso no seu pedido verbal 

a Secretária de Saúde e Assistência Social Sra. SIMONE P. LAMMEL a questão 

do Dr. ADMILSON R. DA SILVA que está trabalhando vários turnos no Posto 

de Saúde de São José da Glória, perguntando se há mesmo essa necessidade ou 

por qual motivo isso está acontecendo. Também explicou que percebe muitos 

erros simples nos projetos por parte do Executivo Municipal, e que muitas vezes 

esse são baixados nas comissões aguardando a correção, o Edil desconfia que 

esses erros podem ser cometidos proposital, enquanto as pessoas aguardam pela 

aprovação e não sabem o real motivo pelo qual o projeto não está sendo aprovado 

por parte do Poder Legislativo. 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 24 de agosto 2020 (segunda-feira), às 18h30min, 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 os trabalhos daquela 

Reunião, que contou com a presença de Mário Henrique Chaise, Kelly Koehler, 
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..........................................continuação da ATA Nº 013/2020 – De 10/08/2020. 
Liane Lucas da Silva, Paulo R. Schneider e Bárbara Morgana Dahse. Câmara 

Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 10 dias do mês de agosto do 

ano de 2020././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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