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ATA Nº 019/2020 Da Sessão Ordinária - Realizada em 09/11/2020. 

Aos nove dias do mês de novembro 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 018/2020, da última Sessão Ordinária, sendo aprovada por 

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

Executivo Municipal: Ofício nº 350/2020 – Respostas ao Ofício nº 251/2020; 

Ofício nº 351/2020 – Encaminhamento de Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 

040/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Institui programa de apoio e 

financiamento à cultura no Município de Victor Graeff, para fins de aplicação 

dos recursos da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, a Lei Aldir 

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

diversos: Arquivamento – Ministério Público Estadual. Em seguida foi aberto o 

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

250/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 251/2020 – Executivo Municipal; 

Ofício nº 252/2020 – Vereador Valdir José Vieira; Ofício nº 253/2020 – Vereador 

Marcio Howe. Em seguida passou-se para o espaço dos expedientes apresentados 

pelos vereadores, onde foram apresentados os seguintes: -Pedido de Informação 

nº 013/2020 de autoria da Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS no qual “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 a 

respeito da quantidade de cestas básicas adquiridas pela administração e 

distribuídas no município, no ano de 2020, bem como, listagem completa das 

pessoas que receberam estas cestas básicas. ”. Aprovado por unanimidade. 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 ao Executivo Municipal informações referente ao 

local escolhido para destinar as camas do antigo hospital, quando este passou por 

reformas em 2006, camas estas que possuíam lugar para o paciente e para o 

acompanhante, em uma quantidade de aproximadamente 34 camas, questionando 
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.......................................continuação da ATA Nº 019/2020 – De 09/11/2020. 
onde estas estão guardadas ou que finalidade foi dada a elas; -Pedido de autoria 

do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE: -Solicitou ao Executivo Municipal 

que estude a possibilidade de construir um canteiro central, no calçamento que 

está sendo executado nas proximidades do Loteamento Cidade Alta, no trecho de 

estrada que possui largura adequada para esta finalidade. Solicitou que fosse 

encaminhado juntamente, foto aérea do 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. Primeiramente a Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS 

utilizou o espaço, momento em que aproveitou para que dizer que devemos tomar 

cuidado com o que é dito durante as sessões, disse ter se sentido ameaçada pelo 

Secretário de Obras, pelo fato de ter reclamado das estradas, quando este ligou 

para Câmara de vereadores, questionando como faria para processar a Edil. 

Comentou que entrou em contato com o Vice-Prefeito para falar sobre o ocorrido. 

Continuou falando que assim como críticas, também faz elogios, e por isso, 

contou sobre o poço de água do Faxinal, que teve um problema na bomba, e que 

a maioria das pessoas ficou sem água por não ter uma segunda opção de 

abastecimento, e por isso, entrou em contato com o Vice-Prefeito, e foi 

prontamente atendida no envio de um caminhão pipa para o abastecimento da 

caixa d’água, que ficou lá em torno de três dias puxando água para distribuir para 

as pessoas que não tinham, e que o foi o próprio Secretário de Obras que levou o 

caminhão, dessa forma, agradece pelo pronto atendimento à população  naquele 

instante que foi preciso. Terminou desejando boa sorte aos candidatos nas 

eleições, ressaltou sobre o respeito e a importância de realizarem uma campanha 

limpa. Logo após, o Ver. ADRIANO R. MATTGE utilizou o espaço, 

aproveitando a oportunidade para falar sobre as eleições, comentou sobre o 

respeito de muitos colegas candidatos e pela falta de respeito de outros, comentou 

que a população tem muito acesso a informação e que ela está sabendo votar 

também, e por isso, pede compreensão para aquelas pessoas que estão 

extrapolando neste período de campanhas. Concluiu falando sobre o parcelamento 

do fundão, que foi polêmica em sessões anteriores, afirmando que já foram pagas 

duas parcelas, e que possui recursos para pagar mais duas, então por este motivo 

está percebendo que o município irá conseguir deixar as contas em dia, o que é 

bom para todos.  Considerando que foram essas as colocações dos vereadores 
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.......................................continuação da ATA Nº 019/2020 – De 09/11/2020. 
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 23 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 Clarice Kunz do Nascimento, Bárbara Morgana Dahse e Franciele 

Krüger Schons. Câmara Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 09 dias 

do mês de novembro do ano de 2020././././././././././././././././././././././././././././././././././ 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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