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ATA Nº 018/2020 Da Sessão Ordinária - Realizada em 26/10/2020. 

Aos vinte e seis 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 017/2020, da última Sessão Ordinária, sendo 

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

recebidos do Executivo Municipal: Ofício nº 344/2020 – Respostas ao Ofício nº 

243/2020-CMV; Ofício nº 346/2020 – Encaminhamento de Projeto de Lei; -

Projeto de Lei nº 039/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Acresce 

Parágrafo Único ao Art. 1º da Lei 1.868 de 16 de setembro de 2020 e dá outras 

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

diversos: Comunicado – RGE; Ofício nº 5959/20/GIGOV/PF – Caixa Econômica 

Federal; Arquivamento – Ministério Público Estadual; Arquivamento – 

Ministério Público Estadual; Ofício nº 027/20 – Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social; Arquivamento – Ministério Público Estadual; Comunicado nº 

10110/20 – RGE; Ofício nº 029/20 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 

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

pelos vereadores: Entrega de Documento; Ofício nº 242/2020 – Executivo 

Municipal; Ofício nº 243/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 244/20 – 6º 

Superintendência Regional (DAER); Ofício nº 245/2020 – Executivo Municipal; 

Ofício nº 246/20 – Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Em 

seguida, não havendo nenhum expediente para ser apresentado pelos vereadores, 

passou-se para o espaço reservado aos pedidos verbais: -Pedido de autoria do Ver. 

IRNO LAVALL: -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria competente a 

recuperação da iluminação pública no Barro Preto, realizando a troca das três 

lâmpadas necessárias. -Pedido de autoria do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA: -

Solicitou a Mesa Diretora, que estude a viabilidade de apoiar a pequena Valentina 

Elisa Weber, atual Miss Universe Rio Grande do Sul 2020, com uma ajuda de 

custo para concorrer ao título de Miss Universe Brasil 2020/2021, em evento que 

será realizado no Rio de Janeiro/RJ. -Pedido de autoria do Ver. ADRIANO 

RODRIGO MATTGE: -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de 

........................................................................................continua na fl. seguinte. 
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..........................................continuação da ATA Nº 018/2020 – De 26/10/2020. 
Obras, revisão na estrada de São José do Umbú, no trecho entre a propriedade do 

Sr. Dirceu Hoffstaedter, passando pela propriedade do Sr. Antônio E. Rodrigues 

da Silva, seguindo até a Comunidade de São José do Umbú, pois alguns 

proprietários retiraram a água de suas lavouras, colocaram para a estrada, 

formando uma barroca. Ressaltou que todos conhecem que no local foram criadas 

as microbacias na época. -Pedido de autoria do Ver. MARCIO HOWE: -Solicitou 

a Mesa Diretora, a relação dos últimos 22 meses que a Câmara de Vereadores 

esteve em turno único. -Pedidos de autoria do Ver. AUGUSTO JULIANO 

LISKA: -Solicitou ao Executivo Municipal que realize com urgência uma 

campanha de doação de sangue, seguindo as recomendações da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), para atender a necessidade de falta de sangue do 

Hemopasso. Sugeriu que a administração solicite que o ônibus do Hemopasso 

venha até o nosso município para realizar está coleta de sangue, para que os 

voluntários possam doar sangue em nosso município; -Solicitou ao Executivo 

Municipal, via Secretaria de Obras, que tome providências quanto a sinalização 

da ponte em São José do Umbú, localizada próxima a propriedade do Sr. Otmar 

Seibt, pois é lamentável a situação em que se encontra está ponte, em virtude de 

não possuir nenhuma sinalização e estar ocorrendo uma erosão no barranco. 

Requer que sejam tomadas as devidas providencias com urgência, antes que 

ocorram acidentes no local. Considerando que foram esses os pedidos realizados 

pelos Edis, não havendo nenhum inscrito no espaço do Pequeno Expediente, 

nenhum processo legislativo para leitura, discussão e votação e nenhum inscrito 

no espaço da Tribuna Livre, passou-se para o espaço das Explicações Pessoais. O 

Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA, aproveitou o momento para falar sobre a menor 

VALENTINA ELISA WEBER, que atualmente é Miss Universe Rio Grande do 

Sul 2020, colocando à disposição dos colegas a ficha de apresentação da menina. 

Colocou que a mesma irá concorrer ao título de Miss Universe Brasil 2020/2021, 

em evento que será realizado fora do Estado e para isso solicita que o Presidente 

analise a solicitação realizada nos pedidos verbais, pois os custos são altos e os 

pais não possuem condições, e por isso estão pedindo ajuda, tanto na Câmara de 

Vereadores, como na Prefeitura Municipal e empresas do município. Ressaltou 

que toda ajuda será para representar o nosso município em evento, e que será um 

orgulho para Victor Graeff ter uma representante. 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 
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..........................................continuação da ATA Nº 018/2020 – De 26/10/2020. 
Regimental destinado às Explicações Pessoais. Dessa maneira, o Ver. MARCIO 

PINTO DA SILVA colocou que será verificada a legalidade da solicitação, por 

ser um ano eleitoral, e que se possível com certeza será ajudado, pois sem dúvidas 

ela estará representando o município, o que é muito gratificante para todos. Em 

seguida explicou que não realizou nenhum pedido nesta sessão, em virtude de que 

em outras oportunidades foi realizado pedidos em relação a estradas e onde 

estavam realizando trabalhos, levantaram as máquinas e acabaram nem fazendo 

nos locais aonde precisava, citou exemplo de estradas da Linha Jacuí. Além disso, 

comentou que com a chuva ocorrida, agravou a situação das estradas de São José 

do Umbú, e que urgentemente será necessário fazer os acessos, pois irá dar 

atoleiro. Finalizou pedindo ao Secretário de Obras que se possível, de uma 

atenção aos pedidos realizados anteriormente, pois se foram realizados é porque 

possuem necessidade, não somente porque os maquinários estavam no local. Em 

seguida o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA retornou ao seu lugar como 

presidente, passando a palavra aos demais vereadores inscritos. 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 09 de novembro 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 Paulo R. Vieira, 

Yasmin Eduarda Schons e Bárbara Morgana Dahse. Câmara Municipal de 

Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2020././. 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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