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ATA Nº 016/2020 Da Sessão Ordinária - Realizada em 28/09/2020. 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 015/2020, da última Sessão Ordinária, sendo 

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

recebidos do Executivo Municipal: Ofício nº 304/2020 – Resposta ao Ofício nº 

206/2020, com protocolo nº 147/2020, com data de 02/09/2020; Ofício nº 300/20 

– Resposta ao Ofício nº 194/2020, com protocolo nº 142/2020, com data de 

26/08/20; Ofício nº 303/20 – Resposta ao Ofício nº 203/20, com protocolo nº 

146/2020, com data de 31/08/20; Ofício nº 317/2020 – Encaminhamento de 

Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 037/2020, de autoria do Executivo Municipal 

que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 

e dá outras providências”; Ofício nº 318/2020 – Encaminhamento de 

Documento; Ofício nº 321/2020 – Respostas ao Ofício nº 216/2020-CMV; Ofício 

nº 322/2020 – Encaminhamento de Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 038/2020, 

de autoria do Executivo Municipal que “Altera o art. 1º da Lei Municipal 

1.829/2019 que dispõe sobre a outorga de escritura pública de doação, e dá 

outras providências. ”. Em seguida passou-se para a leitura dos expedientes 

recebido de diversos: Ofício nº 022/20 – Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social; E-mail – Ministério Público; Formulário de Envio de 

Documento pela Internet – Ministério Público; Formulário de Envio de 

Documento pela Internet – Ministério Público; Memorando Interno – Controle 

Interno; Ofício nº 01796.000.417/2020-0001; Ofício nº 320/2020 – Comitê 

Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Covid-19; Convite-Secretaria 

Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Em seguida foi 

aberto o espaço para a Leitura dos Expedientes expedidos pelos vereadores: 

Ofício nº 211/2020 – Sec. Est. De Obras e Habitação; Ofício nº 212/2020 – 

Departamento de Poços e Redes de Água; Ofício nº 213/2020 – Ministério Público 

Estadual; Ofício nº 215/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 216/2020 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 217/2020 – Ilma. Sra. Luana Hertzer; Ofício nº 
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...........................................continuação da ATA Nº 016/2020 – De 28/09/2020. 
218/2020 – Ilma. Sra. Solange Mann Appelt; Ofício nº 219/2020 – Ilmo. Sr. 

Clodoaldo Mann; Ofício nº 220/2020 – Ilma. Sra. Marlene Grahl; Ofício nº 

221/2020 – Ilmo. Sr. Diógenes Amann; Ofício nº 222/2020 – Ilmo. Sr. Wesley 

Amann; Ofício nº 223/2020 – Ilma. Sra. Loiva Birk Auler; Ofício nº 224/2020 – 

Ilmo. Sr. Nei César Mânica; Ofício nº 225/2020 – Ilmo. Sr. Enio Schoroeder; 

Ofício nº 226/2020 – Ilmo. Sr. José Fernando Kaiser; Ofício nº 231/2020 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 232/2020 – Brigada Militar de Victor Graeff. Em 

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

onde foram apresentados os seguintes: -Leitura do Projeto de Resolução nº 

002/2020, de autoria do Mesa Diretora que “Dispõe sobre a realização da 17ª 

Sessão Plenária da Câmara Municipal de Vereadores de 2020 e dá outras 

providências.”; -Requerimento nº 042/2020 de autoria do Ver. AUGUSTO 

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

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

Municipal via Secretaria de Obras, solicitando o patrolamento da estrada que 

passa pela propriedade do Sr. Ari Wilhelmsen, bem como, o patrolamento, 

empedramento e alargamento do trecho da estrada que dá acesso a propriedade do 

Sr. Afonso Kesterke” 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: -

Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, o patrolamento e o 

alargamento da estrada que passa pela propriedade do Sr. Afonso de Walle, pois 

a situação está deprimente; -Pedidos de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO 

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

especial na estrada que passa em frente a antiga residência do Sr. Nelson 

Schneider até o cruzamento com Posse Cerrito, analisando a situação dos bueiros 

nesse trecho. Também, solicita atenção especial no trecho de estrada entre Posse 

Müller e a divisa com Polígono do Erval, neste trecho também possui um bueiro 

que precisa ser verificado, próximo a antiga propriedade da família Roessler; -

Pedido de autoria do Ver. ADEMAR JACÓ HAHN: -Solicitou juntamente com 

os demais colegas vereadores, que seja encaminhado ofício à Secretaria Estadual 

da Educação manifestando apoio ao pagamento dos dias parados durante a greve 

do magistério público estadual; -Pedido de autoria da Verª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS: -Solicita ao Executivo Municipal, via Secretaria Municipal de Saúde 

e Assistência Social, providências para que seja enviado com máxima urgência, 
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...........................................continuação da ATA Nº 016/2020 – De 28/09/2020. 
um computador para o Posto de Saúde de São José da Glória, tendo em vista que 

o computador que era utilizado está estragado a vários meses. A Edil ressalta que 

dessa forma não adianta possuir um médico todos os dias no Posto de Saúde da 

localidade, sem que este possua um computador adequado para auxiliar os 

trabalhos deste profissional. 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. O 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” foi aprovado por unanimidade de votos. O 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” foi aprovado pela maioria dos votos 

(Votos Contrários: Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS, Ver. AUGUSTO 

JULIANO LISKA e Ver. PAULO LOPES GODOI. Abstenção do Voto: Ver. 

ADRIANO RODRIGO MATTGE). O Projeto de Resolução nº 002/2020, de 

autoria do Mesa Diretora que “Dispõe sobre a realização da 17ª Sessão Plenária 

da Câmara Municipal de Vereadores de 2020 e dá outras providências.” foi 

aprovado por unanimidade de votos.  Considerando que foram esses os processos 

legislativos deliberados nesta Sessão Ordinária, não havendo nenhum inscrito no 

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

primeiro Vereador a utilizar o espaço foi o Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA, 

o qual usou seu espaço para agradecer o tempo de convivência com o Tesoureiro 

Jorge Luiz Berwig que deixa a Câmara de Vereadores em função de sua 

aposentadoria. Em seguida a Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS utilizou o 

espaço, primeiramente para agradecer o Servidor Jorge L. Berwig por toda a 

ajuda, empenho e dedicação no decorrer de todos estes anos de convivência. Na 

sequência, contou que sentiu um aperto no coração vendo as postagens dos 

candidatos, já que não concorrerá nas próximas eleições, ressalta que recebeu 

vários convites, de partidos diferentes, mas que mesmo assim, está feliz pelo 
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...........................................continuação da ATA Nº 016/2020 – De 28/09/2020. 
trabalho desempenhado ao longo destes 12 anos como vereadora. Afirma que 

durante este tempo sempre foi ela mesma, que sempre votou como achou que 

fosse bom para o povo, que sai do mandato do mesmo jeito que entrou, com 

dignidade, sem dever favor para ninguém, sem baixar a cabeça para ninguém. Se 

dirigiu aos colegas dizendo que o voto é coisa séria e que tem consequências, diz 

ter achado estranho o que aconteceu nesta sessão pelo fato de conhecer os colegas 

vereadores e saber o que cada um defendeu, até chegar a campanha eleitoral. 

Concluiu dizendo que embora seja uma democracia, é bom poder votar como 

deseja, como acha melhor e como acredita ser o certo. Em seguida, o Ver. 

ADEMAR JACÓ HAHN utilizou o espaço para falar da viagem a Porto alegre, 

juntamente com o Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA e acompanhados pelo 

Presidente MARCIO PINTO DA SILVA, onde participara de uma audiência 

marcada com o Conselho Regional de Medicina Veterinásria, para buscar 

andamento ao projeto do castrá-movel, projeto que vem desenvolvendo 

juntamente com o com o Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA, complementou 

falando sobre a vinda do castra móvel para o nosso município e sobre a 

importância desta iniciativa. 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 

iniciou suas colocações falando sobre o Servidor Jorge L. Berwig, agradeceu o 

mesmo pelo tempo de convivência e desejou sucesso nessa nova jornada de sua 

vida. Em seguida, falou sobre o Ofício recebido do Comitê Municipal de 

Prevenção e Enfrentamento ao Covid-19, no qual manifestam a posição contrária 

em relação a realização do Concurso Público, o Edil acredita ser politicagem pois 

o comitê fala tanto em aglomerações, porém no dia que a Secretária de Saúde 

participou da sessão ordinária, ela praticamente encheu o plenário com a sua 

equipe, e se ela tanto preza pele distanciamento, a atitude dela foi contrária a isso. 

Além disso, ressaltou que conforme o Decreto nº 55.495/2020 do Governo do 

Estado, libera algumas atividades com restrições, entra elas a realização de 

eventos corporativos, desde que a região esteja a pelo menos duas semanas 

consecutivas em bandeira vermelhas, o que é nosso caso, e ainda com a orientação 

da Promotoria de Justiça para adoção de medidas de proteção no concurso. O Edil 

ainda questionou sobre os servidores públicos e da iniciativa privada que são de 

outros municípios. Além disso, questiona sobre os eleitores de outros municípios 

.........................................................................................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 016/2020 – De 28/09/2020. 
se estes poderão vim votar, ou se serão orientados a justificar seus votos, e se o 

comitê possui a preocupação quanto as aglomerações no dia das eleições também? 

Finalizou deixando sua indignação com toda esta situação que foi criada, sendo 

que a Câmara de Vereadores necessita a realização do Concurso Público para que 

ocorra o preenchimento desta vaga. Em seguida o Ver. MARCIO PINTO DA 

SILVA retornou ao seu lugar como presidente, passando a palavra ao Ver. 

PAULO LOPES GODOI que primeiramente parabenizou a Verª. ADRIANA T. 

M. NEUHAUS pelas suas colocações, em seguida manifestou sua admiração pelo 

Servidor Jorge L. Berwig e por toda sua bagagem nestes 37 anos de serviço 

público. Em seguida manifestou sua insatisfação com algumas situações, 

comentou sobre a aprovação do Projeto de Lei nº 034/2020 que é algo inaceitável. 

Em seguida, se dirigiu ao Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA dizendo que nos 14 anos 

que passou no Partido do MDB, em conversas, reuniões e até mesmo em sessões, 

falava sobre a questão do chip, que o PDT era uma máfia política que implantava 

um chip na cabeça das pessoas, e agora politicamente muda de lado. O Edil 

manifesta publicamente sua decepção com a postura do Ver. VALDIR JOSÉ 

VIEIRA, pois uma pessoa precisa ser no mínimo justa, e que ficaria muito mais 

bonito se o Ver. VALDIR J. VIEIRA assumisse a candidatura de seu irmão a 

candidato a prefeito, e que ninguém o cobraria por essa decisão. Finaliza dizendo 

que gostaria de deixar tudo isso registrado, pois não aceita que seja dito que o 

MDB o traiu, pois sempre lhe considerou como pessoa e amigo, por isso a 

decepção se torna ainda maior. Quanto a votação do Projeto de Lei nº 034/2020, 

acredita que nenhum futuro prefeito deveria pagar essa dívida, pois quem irá pagar 

essa dívida é a população que ficará com menos assistência. 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 13 de outubro de 2020 (terça-

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  Liane Lucas da Silva, Jorge L. 

Berwig, Rogério Sodré, Luciano Drehmer, Nestor Jung e Bárbara Morgana 

Dahse. Câmara Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 28 dias do mês 

de setembro do ano de 2020././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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