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ATA Nº 017/2020 Da Sessão Ordinária - Realizada em 13/10/2020. 

Aos treze dias do mês de outubro 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 016/2020, da última Sessão Ordinária, sendo aprovada por 

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

Executivo Municipal: Ofício nº 323/2020 – Resposta ao Ofício nº 231/2020-

CMV; Ofício nº 328/2020 – Respostas ao Ofício nº 233/2020-CMV; Ofício nº 

329/2020 – Encaminhamento de Retificação e anexos. Em seguida passou-se para 

a leitura dos expedientes recebido de diversos: E-mail – Chefia Pedagógica da 39ª 

CRE. Em seguida foi aberto o espaço para a Leitura dos Expedientes expedidos 

pelos vereadores: Ofício nº 232/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 233/2020 

– Executivo Municipal; Ofício nº 236/2020 – Banrisul; Ofício nº 237/2020 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 238/2020 – 39º Coordenadoria Regional de 

Educação; Ofício nº 239/2020 – Secretaria Estadual de Educação; Ofício nº 

240/2020 – Ministério Público Estadual; Ofício nº 241/2020 – ASCAMAJA. Em 

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

onde foram apresentados os seguintes: -Requerimento nº 043/2020 de autoria dos 

Vereadores MARCIO PINTO DA SILVA, AUGUSTO JULIANO LISKA e 

ADEMAR JACÓ HAHN que  “Requerem à Mesa Diretora, depois de discutido 

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

Municipal, requerendo que seja encaminhado ofício para a Secretaria Estadual de 

Obras e Habitação solicitando a perfuração de um poço artesiano, para a 

localidade de Posse Müller, através de programa FUNASA.”. Sendo que foram 

esses os expedientes apresentados pelos vereadores, passou-se para o espaço 

reservado aos pedidos verbais: -Pedido de autoria do Ver. AUGUSTO JULIANO 

LISKA: -Solicitou o encaminhamento de expediente ao DAER, requerendo o 

serviço de poda de árvores da beira da ERS-142 ou então a autorização para que 

a Prefeitura Municipal de Victor Graeff possa realizar este serviço, considerando 

o grande risco no tráfego de caminhões, máquinas e implementos agrícolas, 

visando assim minimizar possíveis acidentes na mesma; -Pedido de autoria do 
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...........................................continuação da ATA Nº 017/2020 – De 13/10/2020. 
Ver. IRNO LAVALL: -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de 

Obras, com aquiescência do Conselho Municipal de Transito, a colocação de mais 

placas de sinalização vertical de advertência da existência de quebra-molas na 

estrada do Primeiro Distrito, próximo as agroindústrias; -Pedido de autoria da 

Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS: -Solicitou ao Executivo Municipal, via 

Secretaria de Obras, com urgência, a limpeza dos barrancos na estrada geral de 

São José da Glória próximo a propriedade da Sr. Leocádia Althaus. A vereadora 

ressalta a importância em virtude de que no local possui vegetações, arbustos, 

árvores e capoeiras que estão invadindo a via pública e dificultando a passagem 

das máquinas agrícolas. Considerando que foram esses os pedidos realizados 

pelos Edis, passou-se para o espaço do Pequeno Expediente, onde estava inscrito 

o Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA que na oportunidade se direcionou ao Ver. 

PAULO LOPES GODOI para falar que estamos em uma democracia e que cada 

um vota como quiser, mencionou projetos em que o Ver. PAULO LOPES GODOI 

votou a favor e ele contra, como por exemplos, financiamentos e recursos para o 

Festival Nacional da Cuca com Linguiça. Na oportunidade, citou pontos positivos 

de seu mandato como vereador e como Secretário de Obras, ressaltando que é 

preciso relembrar coisas boas também. Além disso, também ressaltou que após 

ter exercido a função de Secretário de Obras, foi eleito como o vereador mais 

votado e que isso é resultado de um bom trabalho realizado na Secretaria. 

Ressaltou que muito tempo defendeu o MDB, e que continua brigando pelo 

partido, pois ainda está no partido. Considerando que foram essas as colocações 

do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA, 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 037/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre 

as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras 

providências” foi aprovado por unanimidade de votos. O 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.” foi aprovado por unanimidade de votos. 

Dando continuidade com a sessão, não havendo nenhum inscrito no espaço da 

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

ADEMAR JACÓ HAHN foi o primeiro a utilizar o espaço, momento em que 

aproveitou a oportunidade para falar sobre o projeto do castrá-movel, dessa forma, 

explicou que o castrá-movel é um trailer equipado para realizar a esterilização 
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...........................................continuação da ATA Nº 017/2020 – De 13/10/2020. 
dos animais de rua, não necessitando que o município invista em uma sala 

cirúrgica para realização deste serviço. Comentou que já participou de reuniões 

no município de Tapera/RS como o objetivo de realizar um convênio entre 

municípios, pois Tapera/RS possui um equipamento adquirido através de uma 

emenda parlamentar. Também comentou que juntamente com o Ver. AUGUSTO 

JULIANO LISKA participou de uma reunião no Conselho Regional de Medicina 

Veterinária onde explicaram como funciona após a chegada do veículo na cidade, 

podendo o município realizar um convênio com uma clínica veterinária para ter 

todos os cuidados necessários com esses animais. Concluiu dizendo que é um 

projeto de grande importância e que está prestes a ser realizado. Na sequência, o 

Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA utilizou o espaço, primeira comentou que quando 

Presidente fazia o que o Presidente MARCIO PINTO está fazendo, se escrevendo 

para falar por último nas explicações pessoais, mas que isso não existe, é um 

acordo, mas o que mandar é o Regimento Interno, em seguida manifestou sua 

satisfação em participar 14 anos na vida política, mas lamenta que os partidos do 

PDT e MDB, só pensam nos interesses. Comentou que possui um candidato a 

vereador falando mal de sua pessoa, por isso se sente importante, pois um 

candidato a vereador falando mal de uma pessoa que atualmente é vereador, mas 

que está encerrando o seu mandado. Comparou os gastos de diário deste referido 

candidato com os seus gastos com diária quando Presidente do Legislativo. 

Alertou para não saírem falando mal do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA nas casas, 

e que aproveitem as campanhas para mostrar os trabalhos que foram 

desenvolvidos nos mandados, e não ofender um vereador que nem candidato não 

é. Ressaltou que uma eleição é ganha em ação e não na emoção, e que é preciso 

agir com razão. Finalizou dizendo que nosso município é pequeno e que pode ser 

feito uma campanha bonita, que todos pensam em evolução e mudança na política, 

e que devemos começar a fazer isso dentro de nosso próprio município. Logo 

após, a Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS utilizou o espaço, momento em que 

demonstra seu alivio em não estar concorrendo nestas eleições, que está de bem 

com ela mesmo. Comentou que já recebeu colegas em sua casa, e que deveria ter 

eleições a cada ano, pois daí aparecem os candidatos em sua localidade, dizem 

que está ruim as estradas e a patrola aparece e faz bonito. Citou que o próprio Ver. 

MARCIO HOWE comentou que não achava que estava tão ruim as estradas, e 

por isso ela diz não saber o que fez nesses 12 anos, pois brigou tanto por estrada, 

e ninguém fez nada. Ressaltou novamente que precisava ter eleições todo ano para 
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...........................................continuação da ATA Nº 017/2020 – De 13/10/2020. 
que Faxinal e São José da Glória tenham estradas. Falou que os pedidos de 

limpeza dos barrancos não são para ela, não são para conquistar voto, são para o 

povo, mas parece ser tão difícil de realizar o trabalho, mas que espera que em ano 

eleitoral o serviço seja realizado. Demonstrou não admitir o sistema como se faz 

política em nosso município e diz esperar que o próximo prefeito tenha outra visão 

para o interior de nosso município e também para os vereadores, pois em 12 anos 

nunca foi convidada por nenhum prefeito para ir a Porto Alegre e a Brasília. Falou 

a importância de as pessoas participarem das sessões, pois o povo não sabe a força 

que tem, não somente em épocas políticas, mas sim, o ano inteiro.  Pediu à 

população que não vote por amizade, mas sim pela competência. Ressaltou que o 

Secretário de Obras Tiago S. Valandro é um grande Chefe de Obras, embora o 

ano eleitoral ajuda, mas já melhorou bastante a situação e que continue assim. 

Finalizou dizendo que como munícipe, vai continuar procurando o Executivo 

Municipal. Em seguida, o Ver. PAULO LOPES GODOI utilizou o espaço, 

momento em que respondeu as colocações do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA, 

dizendo que votou sim a favor de projetos do Festival Nacional da Cuca com 

Linguiça e de financiamentos, e que não se arrepende de nenhum voto nesse 

mandato, e que esse assunto poderia ser debatido profundamente, mas que já foi 

muito bem debatido na época e por isso, não vem mais ao caso. Manifestou 

respeitar muito o Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA, como pessoa, como pai, como 

avó, e até mesmo como político, com alguma ressalva as posturas atuais. Em 

seguida disse ao Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA que atualmente tem outras coisas 

para se preocupar, e que a principal delas, neste momento, é fazer uma campanha 

eleitoral limpa, correta, educada, respeitosa. Dando continuidade, 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 comentou que o plenário foi preparado em virtude 

da audiência pública, pois em uns dias atrás quando convocada a Secretária 

Municipal de Saúde para participar da Sessão, ela convidou pessoas para 

participarem da sessão e acabou havendo uma aglomeração no plenário, sendo 

que ela presa tanto pelo distanciamento, e pelo fato de nós também respeitar essa 

questão, foi limitado o espaço do plenário. Ao Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA 

respondeu que se é um acordo de cavalheiro, vem se prevalecendo desde quando 

ele era Presidente, e que ele fazia a mesma coisa com o poder da presidência na 
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...........................................continuação da ATA Nº 017/2020 – De 13/10/2020. 
mão, e por isso é seguido este acordo. Na sequência, manifestou sua tristeza com 

a saúde de nosso município, pois em visita em uma residência em São José da 

Glória foi informado de uma situação que lhe decepcionou muito, pois uma 

senhora de aproximadamente 80 anos de idade, após uma queda, deslocou-se até 

o Posto de Saúde de nosso município onde deixaram ela de 25 a 30 minutos 

esperando atendimento, com a cabeça sangrando, e depois de todo o tempo de 

espera informaram que não havia procedimento para ser feito no local e que a 

mesma precisaria ser encaminhada para Não-Me-Toque. Dessa forma o Edil 

manifesta sua tamanha indignação, pelo fato de não passarem essa informação 

logo que a senhora chegou para atendimento, não culpa o fato de não poder ser 

atendida no local, mas sim, o fato de fazer a mesma esperar por tanto tempo para 

trazer essa informação. Finalizou dizendo que muitas pessoas estão insatisfeitas 

com o trabalho da Secretaria de Saúde, e dessa maneira pede para que o próximo 

prefeito de uma atenção melhor, que instrua os funcionários para estas situações, 

para que assim os victorenses possam ser tratados com mais carinho, pois da 

maneira que se encontra, são só críticas. Em seguida o Ver. MARCIO PINTO DA 

SILVA retornou ao seu lugar como presidente para dar continuidade com a Sessão 

Plenária. 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 26 de 

outubro 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 

Rosangela Drehmer, Placedina Steffens, Luciano Drehmer, Gabriela Daumling, 

Neida Klein, Iraci de Souza, Liane Lucas da Silva, Jaqueline Gehring, Jussara 

Vieira, Isolde Vieira, Ana Paula Vieira Schwantes, Marcos Lappe, Rui Neri Wink, 

Eunice Wentz, João Kaiser, Vanessa Vieira, Vera L. Kuhn, Carlos Queiroz, Fani 

J. Lammel, Wagner de Oliveira, Tiago Valandro, Rogério Sodré, Nestor Jung, 

Paulo Vieira, Pedro Vieira e Décio Marmidt. Câmara Municipal de Vereadores – 

Victor Graeff/RS, aos 13 dias do mês de outubro do ano de 

2020./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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