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ATA Nº 014/2020 Da Sessão Ordinária - Realizada em 24/08/2020. 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto 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 013/2020, da última Sessão Ordinária, sendo 

aprovada por unanimidade. Em seguida foi realizada a leitura dos expedientes 

recebidos do Executivo Municipal: Ofício nº 274/2020-Solicita retirada de Projeto 

de Lei nº 031/2020; Ofício nº 292/2020-Encaminhamento de Projeto de Lei; -

Projeto de Lei nº 036/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza a 

contratação temporária, para atender a necessidade de excepcional interesse 

público, de Médico Veterinário, e dá outras providências”. Em seguida passou-

se para a leitura dos expedientes recebido de diversos: E-mail-Caixa Econômica 

Federal; Ofício nº 017/2020-Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; 

Convite-Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia 

(CECDCT); Ofício nº 443/2020-Secretaria da Segurança Pública Brigada Militar; 

Comunicado-RGE; Convite-Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência 

e Tecnologia (CECDCT); Prestação de Contas- Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social. Em seguida foi aberto o espaço para a Leitura dos Expedientes 

expedidos pelos vereadores: Ofício nº 178/2020-Executivo Municipal; Ofício nº 

179/2020-Executivo Municipal; Ofício nº 181/2020-Secretaria Municipal de 

Saúde e Assistência Social. Em seguida passou-se para o espaço dos expedientes 

apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados os seguintes: Leitura do 

Projeto de Lei nº 035/2020, de autoria da Mesa Diretora que “Autoriza o Poder 

Legislativo a contratar por tempo determinado para atender à necessidade de 

excepcional interesse público, 01 (um) Tesoureiro, nos termos da Lei Municipal 

nº 530/2002 e dá outras providências.”; -Requerimento nº 037/2020 de autoria 

dos vereadores AUGUSTO JULIANO LISKA e PAULO LOPES GODOI que 

“Requerem a Mesa Diretora, depois de ouvido o Plenário e se aprovado for, que 

seja CONVOCADA a Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social, Sra. 

SIMONE PATRÍCIA LAMMEL, com base no inciso XXI do art. 37 da Lei 

Orgânica Municipal e nos arts. 185 e 186 do Regimento Interno, para comparecer 
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.......................................continuação da ATA Nº 014/2020 – De 24/08/2020. 
na Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores que será realizada no 

dia 14 de setembro de 2020 (segunda-feira) às 18h30min, na Sede do Poder 

Legislativo, com o objetivo de prestar informações sobre a reforma do PRONTO 

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA – PADU e a forma como está ocorrendo o 

planejamento dos atendimentos médicos, e que seja encaminhada ao Sr. Prefeito 

Municipal, nos termos do art. 17, inc. IV, alínea “f”, do Regimento Interno.” 

Aprovado pela maioria dos votos (Voto contrário: Ver. ADEMAR JACÓ HAHN, 

Ver. IRNO LAVALL e Ver. MARCIO HOWE. Abstenção do Voto: Ver. 

ADRIANO R. MATTGE); -Requerimento nº 038/2020 de autoria da Verª. 

ADRIANA T. M. NEUHAUS que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido 

pelo Plenário e se aprovado for, que seja enviado ofício ao Executivo Municipal 

via Secretaria Municipal de Obras, solicitando que seja realizada a limpeza dos 

barrancos na estrada geral de São José da Glória próximo a propriedade da Sr. 

Leocádia Althaus”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 039/2020 de 

autoria do Ver. PAULO LOPES GODOI que “Requer a Mesa Diretora, depois de 

discutido pelo Plenário e se aprovado for, que seja enviada correspondência ao Sr. 

Cláudio Afonso Alflen – Prefeito Municipal, com cientificação da Presidente do 

Conselho Municipal de Previdência – CMP a Srtª. Adelise Silvana Sanders, no 

sentido de que seja materializado a edição do Regimento Interno do Conselho 

Municipal de Previdência – CMP, consoante ao disposto no Art. 16 da Lei 

Municipal nº 1.440/2012”. Aprovado pela maioria dos votos (Voto Contrário: 

MARCIO HOWE); -Requerimento nº 040/2020 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 Associação 

Comercial e Industrial de Victor Graeff, solicitando a prestação de contas 

completa do 19º Festival Nacional da Cuca com Linguiça”. Aprovado pela 

maioria dos votos (Voto Contrário: MARCIO HOWE); -Requerimento nº 

041/2020 de autoria dos vereadores ADEMAR JACÓ HAHN e AUGUSTO 

JULIANO LISKA que “Requerem a Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

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

Regional de Medicina Veterinária de Porto Alegre, a fim de marcar uma audiência 

junto a esse Conselho, visando obter informações sobre o Castra-móvel, que foi 

reivindicado pelos vereadores em uma reunião que ocorreu com a participação 

dos municípios de Victor Graeff, Tapera e Lagoa dos Três Cantos para a 

realização de um convênio e possibilitando a vinda desse serviço aos municípios 
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.......................................continuação da ATA Nº 014/2020 – De 24/08/2020. 
da região”. Aprovado por unanimidade; Indicação nº 003/2020 de autoria do Ver. 

IRNO LAVALL que “Solicita à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário 

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

indicando que seja criado um espaço na Praça Municipal Tancredo Neves, com 

uma estrutura que forneça água quente e água fria aos munícipes e turistas que 

visitam a Mais Bela Praça do Estado do Rio Grande do Sul”. Aprovada por 

unanimidade. Durante a discussão da Indicação nº 003/20 o Ver. MARCIO 

HOWE sugeriu que também seja instalado câmeras de videomonitoramento para 

auxiliar na preservação do espaço; -Pedido de Informação nº 011/2020 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 informe qual é o servidor responsável pela 

elaboração dos Projetos de Lei, e por qual motivo foi necessária a contratação do 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ASSESSORIA E FORMAÇÃO 

LTDA (IDAF) para prestação de serviço de assessoria na adequação da legislação 

do RPPS, através do Contrato nº 030/20 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

e de serviço de consultoria administrativa na área previdenciária municipal, 

através do Contrato nº 040/20 no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

reais), totalizando um gasto de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)”. 

Aprovado pela maioria dos votos (Voto Contrário: MARCIO HOWE); -Pedido 

de Informação nº 012/2020 de autoria do 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 informe qual 

foi o embasamento legal para a definição do novo perímetro urbano do município, 

bem como para a criação de quatro novos bairros: Cochinho, Celeiro, Industrial e 

Glória”. Aprovado por unanimidade; -Moção nº 005/2020 de autoria do Ver. 

AUGUSTO JULIANO LISKA, Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. MARIO 

LEVINUS WENTZ, Ex-Vereador da 4ª Legislatura, durante os anos de 1983 a 

1986, cujo falecimento ocorreu no dia 17 de agosto de 2020. Aprovada por 

unanimidade; -Moção nº 006/2020 de autoria do Ver. ADEMAR JACÓ HAHN, 

Moção de Pesar aos familiares do Sr. MARIO LEVINUS WENTZ, cujo 

falecimento ocorreu no dia 17 de agosto de 2020. Sendo que foram esses os 

expedientes apresentados pelos vereadores, passou-se para o espaço reservado aos 
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.......................................continuação da ATA Nº 014/2020 – De 24/08/2020. 
pedidos verbais: -Pedido de autoria do Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA: -

Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Agricultura que seja realizada 

a poda das árvores localizadas na Avenida Cochinho esquina com a Rua Fridholdo 

Fischer, levando em consideração que estas estão prejudicando a visibilidade dos 

motoristas que transitam pelo local; -Pedido de autoria do Ver. MARCIO HOWE: 

-Solicitou a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social que informe a 

população, empresas e comércio sobre como proceder com a realização do teste 

rápido para COVID-19; -Pedidos de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO 

MATTGE: -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras para que 

seja realizada a limpeza e a roçada na beira das estradas; -Solicitou 

encaminhamento de ofício a Professora Josane Isabel de Oliveira, no sentido de 

parabeniza-la pela realização de um trabalho com sua turma que buscou o 

conhecimento dos alunos em relação a assuntos que foram abordados em projetos 

de autoria dos vereadores de nosso município; -Solicitou a Mesa Diretora que 

verifique a possibilidade de atualizar o site da Câmara de Vereadores; -Solicitou 

o encaminhamento de ofício a Sra. Rosmari Muneroli, funcionária da EMATER 

por estar ingressando na inatividade, agradecendo todo seu empenho e dedicação 

no trabalho realizado em nosso município; -Pedidos de autoria do Ver. MARCIO 

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

empedramento na estrada que dá acesso a propriedade do Sr. Elói Frühauf 

passando pela propriedade do Sr. Sérgio Oliveira, em Linha Jacuí. Reforçou o 

pedido de empedramento da estrada de acesso a propriedade do Sr. Jorge Schons. 

Considerando que foram esses os pedidos realizados pelos Edis, não havendo 

nenhum inscrito no espaço do Pequeno Expediente, não havendo nenhum 

Processo Legislativo para leitura, discussão e votação, e não havendo nenhum 

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

Pessoais o Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE foi o primeiro a utilizar o 

espaço, iniciou falando sobre o belo trabalho que a Sra. ROSIMARIA 

MUNEROLI desempenhou em nosso município nos anos em que trabalhou na 

Emater, citou também o trabalho do Sr. CLARI PEREIRA. Aproveitou o espaço 

também para justificar sua abstenção ao voto no Requerimento nº 037/2020, no 

qual requereu a convocação da Secretária Municipal de Saúde, justificou que 

embora os vereadores possuem o direito de fiscalizar, acredita ter sido um abuso 

de poder em requerer a convocação da Secretária novamente,  sendo que na 

presente data a Secretária estava presente antes da sessão para uma conversa, além 
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.......................................continuação da ATA Nº 014/2020 – De 24/08/2020. 
disso também alegou que o Portal da Transparência mostra os números para 

maiores esclarecimentos. Falou sobre o relato da Verª ADRIANA T. M. 

NEUHAUS, comentou que cada prefeito que entra quer mostrar uma obra, falou 

sobre o caso do PADU onde já foram feitas várias obras e que acredita que o 

município necessita de obras muito mais urgentes, cita alguns casos de cidadãos 

que moram em situação precária. Criticou o fato da troca de iluminação pública 

da cidade ter sido realizada somente agora, sendo que foi muito solicitada pelos 

vereadores anteriormente, porém só foi realizada agora, as vésperas das eleições. 

Finalizou dizendo que os políticos precisam ser mais atuantes em todo o período 

do seu mandato e não somente no último ano. Em seguida o Ver. PAULO LOPES 

GODOI utilizou o espaço momento em que aproveitou a oportunidade para falar 

sobre a situação do Médico Dr. ADMILSON RODRIGUES DA SILVA, que 

depois de uma desavença com o Prefeito Municipal acabou tendo um afastamento 

preventivo do trabalho como médico, entrou com um mandato de segurança, 

retornou ao trabalho, e toda essa situação chama atenção do Edil. Relatou que foi 

aberto um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que no momento está 

suspenso. O Edil justifica que levantou essa questão, não para defender o Médico, 

mas por acreditar que não é o momento de ficarmos sem médico em nosso 

Município, em virtude de vivenciarmos uma pandemia, então nada mais correto 

do que haver esta suspensão no processo administrativo disciplinar, pois nesse 

momento é preciso de todos os trabalhadores da área da saúde, e o trabalho de um 

médico que reside em nosso município e conhece a nossa população é 

fundamental para que nosso município seja minimamente atingido por essa 

pandemia. Em seguida, o Ver. ADEMAR JACÓ HAHN utilizou o espaço, 

momento em que aproveitou para registrar o novo horário das reuniões da 

Comissão de Constituição, Justiça e Bem-Estar Social (CCJ) a qual será realizada 

a partir de agora às 16 (dezesseis) horas, nos dias das sessões ordinárias. Informa 

essa decisão, para que se houver alguma outra reunião com a participação dos 

vereadores, não venha ocorrer conflito entre os horários. Logo após o Ver. 

VALDIR JOSÉ VIEIRA usou o espaço para manifestar o seu apoio ao 

Requerimento nº 040/2020 de autoria do Ver. MÁRCIO PINTO DA SILVA, no 

qual solicita a prestação de contas completa do 19º Festival Nacional da Cuca com 

Linguiça, tendo em vista que já se passaram 5 meses do último pedido realizado 

pelos vereadores e não foi dada nenhuma resposta pelos organizadores até o 

momento. Considerando que foram essas as colocações dos vereadores inscritos 
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.......................................continuação da ATA Nº 014/2020 – De 24/08/2020. 
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 14 

de setembro 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 os trabalhos daquela 

Reunião, que contou com a presença de Luciano Drehmer e Bárbara Morgana 

Dahse. Câmara Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 24 dias do mês 

de agosto do ano de 2020././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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