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ATA Nº 020/2020 Da Sessão Ordinária - Realizada em 23/11/2020. 

Aos vinte três dias do mês de novembro 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: 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. O Vereador ADEMAR 

JACÓ HAHN, apresentou atestado médico para a Mesa Diretora, justificando 

sua ausência nesta Sessão Ordinária. 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 019/2020, 

da última Sessão Ordinária, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida foi 

realizada a leitura dos expedientes recebidos do Executivo Municipal: Ofício nº 

352/2020 – Resposta ao Ofício nº 245/2020, com protocolo nº 179/2020, com data 

de 20/10/2020; Ofício nº 254/2020 – Encaminhamento de Projeto de Lei; -Projeto 

de Lei nº 041/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Estima a Receita e 

Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021. ”; Ofício nº 

368/2020 – Respostas ao Ofício nº 256/2020; -Ofício nº 370/2020 – 

Encaminhamento de Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 042/2020, de autoria do 

Executivo Municipal que “Autoriza o Município de Victor Graeff a outorgar 

escritura pública de doação.”. Não havendo nenhum expediente recebido de 

diversos para a leitura, foi aberto o espaço para a Leitura dos Expedientes 

expedidos pelos vereadores: Ofício nº 255/2020 – Executivo Municipal; Ofício nº 

256/2020 – Executivo Municipal. Em seguida passou-se para o espaço dos 

expedientes apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados os 

seguintes: -Indicação nº 004/2020 de autoria do Ver. MARCIO PINTO DA 

SILVA que “Solicita à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se 

aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal 

indicando que elabore um Projeto de Lei que busque alteração no Código 

Tributário Municipal a fim de proporcionar carência do Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU), nos 03 (três) primeiros anos, dos lotes que estejam sob 

o domínio ou posse do loteador e que por ele ainda não foram vendidos.” 

Aprovada por unanimidade; -Moção nº 010/2020 de autoria do Ver. PAULO 

LOPES GODOI que “Após a leitura e, se aprovado for, solicito a Mesa Diretora 

da Câmara Municipal, para que seja enviada MOÇÃO DE AGRADECIMENTO 

a 3º GPM da Brigada Militar e a Polícia Civil do município de Victor Graeff, pela 

atuação durante o Pleito Eleitoral Municipal para reconhecer e parabenizar o 

trabalho ostensivo, comprometido e de fiscalização realizado. ” Aprovada por  
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...........................................continuação da ATA Nº 020/2020 – De 23/11/2020. 
unanimidade. Sendo que foram esses os expedientes apresentados pelos 

vereadores, passou-se para o espaço reservado aos pedidos verbais: -Pedidos de 

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

Municipal, via Setor de Projetos, qual o posicionamento do departamento em 

relação a construção de um canteiro central, no calçamento que está sendo 

executado nas proximidades do Loteamento Cidade Alta, levando em 

consideração que este pedido foi realizado na Sessão Ordinária do dia 09 de 

novembro e que conforme o Ofício nº 368/20 do Executivo Municipal foi 

repassado ao setor de projetos; -Solicitou o encaminhamento de Ofício ao 

Secretário de Obras, Sr. Thiago S. Valandro com o objetivo de agradecer a 

realização do serviço solicitado na Sessão Ordinária do dia 26 de outubro de 2020; 

-Solicitou ao Presidente do Legislativo que a Câmara de Vereadores realize uma 

simples homenagem, na próxima Sessão Ordinária, ao Sr. Clari Pierezan Pereira, 

a Sra. Rosmari Muneroli, a Sra. Ana Maria Knoff e a Sra. Clarice Kunz do 

Nascimento, como forma de agradece-los por toda dedicação no trabalho 

desenvolvido junto ao Escritório Municipal da Emater-RS/ASCAR; -Pedido de 

autoria do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA: -Solicitou ao Executivo Municipal 

revisão na iluminação pública na localidade dos Priebe, em São José do Umbú. 

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 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. ” foi aprovado por unanimidade de votos. O 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.” foi aprovado por unanimidade de votos. Considerando que foram 

esses os projetos lidos, discutidos e votados, e não havendo nenhum inscrito no 

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

Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS foi a primeira a usar o espaço das Explicações 

Pessoais, momento em que aproveitou o espaço para parabenizar todos os 

candidatos que concorreram nas eleições 2020, aos eleitos, parabenizou e desejou 

um bom trabalho. Desejou que no ano que vem a Câmara de Vereadores continue 

com muita honestidade em seu trabalho. Citou ainda que houve uma renovação 

bem grande nas cadeiras do Legislativo, sendo 07 (sete) novos vereadores. 

Mencionou que a candidata de sua região não se elegeu, mas que o Ver. Eleito 
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...........................................continuação da ATA Nº 020/2020 – De 23/11/2020. 
GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP é próximo da região e que os demais eleitos 

também trabalharão para a região da Vereadora. Ressaltou que como munícipe irá 

cobrar muito dos eleitos e que continuará brigando por estradas. Finalizou 

desejando sucesso a todos.  Na sequência o Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA usou o 

espaço para parabenizar todos os candidatos que concorreram nas eleições, em 

especial ao Prefeito Eleito PAULO LOPES GODOI, desejando ao futuro prefeito 

um belo trabalho, pois sabe que é capaz, desejou que conduza o nosso Município 

com a mesma garra e determinação que sempre teve. Aos candidatos que não se 

elegeram, parabenizou pela coragem de se colocar à disposição. Finalizou 

desejando a todos sucesso e trabalho e ressaltou que problemas sempre vão ter e 

que mesmo não sendo mais vereador, continuará exercendo o trabalho. Em 

seguida 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 usou o espaço para parabenizar o Prefeito 

Eleito PAULO LOPES GODOI, o Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE que se 

reelegeu e ao Vereador Eleito LUCIANO DREHMER, que se faz presente no 

plenário, e também aproveitou para parabenizar os demais candidatos eleitos. 

Lamentou aos que não foram eleitos. Desejou que juntos realizem um bom 

trabalho para o Município de Victor Graeff. Além disso, aproveitou o espaço para 

agradecer o Deputado Federal MÁRCIO BIOLCHI, tirando o chapéu ao 

Deputado como forma de agradecer a Emenda destinada ao nosso município, 

sendo que este ato de tirar o Chapéu o Prefeito Municipal CLÁUDIO AFONSO 

ALFLEN realizou durante um Festival Nacional da Cuca com Linguiça, para 

alguns deputados que destinaram recursos ao nosso município, e mesmo estando 

pré-aprovada a Emenda do Deputado MARCIO BIOLCHI, naquele momento, o 

prefeito não fez reconhecimento ao deputado, e por este motivo, o Ver. MARCIO 

P. DA SILVA vem a público, durante a Sessão Ordinária, tirar o chapéu ao 

Deputado MÁRCIO BIOLCHI como forma de agradece-lo pela destinação de 

recurso, para aquisição de um caminhão, que muito ajudará nosso município. 

Finalizou dizendo que o chapéu será entregue ao Deputado Federal MÁRCIO 

BIOLCHI na primeira oportunidade. Em seguida o Ver. MARCIO PINTO DA 

SILVA retornou ao seu lugar como presidente. 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 14 de dezembro de 2020 (segunda-feira), às 

18h30min, na Sede do Poder Legislativo, salvo em casos de convocação 
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...........................................continuação da ATA Nº 020/2020 – De 23/11/2020. 
Extraordinária. Ao mesmo tempo o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos 

daquela Reunião, que contou com a presença de Marcos M. Mallmann, Luciano 

Drehmer e Bárbara Morgana Dahse. Câmara Municipal de Vereadores – Victor 

Graeff/RS, aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2020././././././././././././././././ 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                              PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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