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ATA Nº 010/2021 Da Sessão Ordinária - Realizada em 29/03/2021. 

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, ás 15 (quinze) 

horas, reuniram-se em Sessão Ordinária, na Sede do Poder Legislativo, os 

seguintes Edis: ADRIANO RODRIGO MATTGE, GILBERTO JOSÉ 

MUSSCOPP, ILVÂNIA EUNICE WENTZ, IVANIR URBANO BORN, 

JONAS SANDERSON BALBINOTI, LUCIANO DREHMER, MARCIO 

PINTO DA SILVA, NILVO ROYER e OTÁVIO OSMAR KERN. 

Verificando o número legal de Edis presentes, a Sessão foi aberta pela Presidente 

Vereadora ILVÂNIA EUNICE WENTZ que primeiramente colocou em 

discussão e em votação a Ata Nº 006/2021 da Sessão Ordinária do dia 22 de 

fevereiro de 2021, Ata Nº 007/2021 da Sessão Extraordinária do dia 01 de março 

de 2021, Ata Nº 008/2021 da Sessão Extraordinária do dia 12 de março de 2021 

e a Ata Nº 009/2021 da Sessão Extraordinária do dia 25 de março de 2021, sendo 

todas aprovadas por unanimidade de votos. Em seguida foi realizada a leitura dos 

expedientes recebidos do Executivo Municipal: E-mail: Resposta a solicitação da 

Comissão; Ofício nº 098/2021 – Solicita a convocação extraordinária da Câmara 

de Vereadores para a apreciação, deliberação e votação do Projeto de Lei em 

anexo, nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno; Ofício nº 

097/2021 – Encaminhamento de Projeto de Lei; Ofício nº 099/2021 – 

Encaminhamento de respostas aos requerimentos; Ofício nº 103/2021 – 

Encaminhamento de Projeto de Lei; Ofício nº 104/2021 – Encaminha contas de 

Governo; Ofício nº 108/2021 – Encaminhamento de Projeto de Lei; Projeto de 

Lei nº 019/2021 de autoria do Executivo Municipal que "Altera o art. 2º e §2º do 

art.3º da Lei Municipal nº. 1.499/13, cria o Comitê de Investimentos dos 

Recursos do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 

de Victor Graeff-RS-FPSM"; Projeto de Lei nº 020/2021 de autoria do Executivo 

Municipal que "Altera os Artigos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal nº. 1.711/17, cria 

Função Gratificada para os integrantes do Comitê de Investimentos"; Ofício nº 

107/2021 – Encaminhamento de Projeto de Lei; Ofício nº 122/2021 – Anexar e 

substituir no Projeto de Lei nº 020 do dia 04 de março de 2021, as alterações 

conforme anexo; Ofício nº 120/2021 – Encaminhamento de Projeto de Lei; 

Projeto de Lei nº 023/2021 de autoria do Executivo Municipal que “Altera o Art. 

1º da Lei Municipal nº. 1883/21, que Autoriza o Município a celebrar termo de 

Fomento com a Associação Comunitária Victorense de Comunicação, e dá 

outras providências”; Ofício nº 124/2021 – Impacto Orçamentário Financeiro 

para o Projeto de Lei nº 013/2021; Ofício nº 127/2021 – Retirada de Projeto de 
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................................................continuação da ATA Nº 010/2021 – De 29/03/2021. 

Lei; Ofício nº 128/2021 – Encaminhamento de Projeto de Lei; Projeto de Lei nº 

024/2021 de autoria do Executivo Municipal que “Altera art. 2º da lei n.º 1.858 

de 26 de março de 2020 dá outras providências”. Em seguida passou-se para a 

leitura dos expedientes recebido de diversos: Convite – Secretaria Municipal de 

Saúde e Assistência Social; Comunicado nº 18011 – RGE; Comunicado – IBGE; 

Informativo – RGE; Comunicado nº 18859 – RGE; Manifestação nº 

02360.2021.000004-30. Em seguida foi aberto o espaço para a Leitura dos 

Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício nº 063/2021 – Executivo 

Municipal; Ofício nº 064/2021 – Executivo Municipal; Ofício nº 065/2021 – Dep. 

Fed. Pedro Westphalen; Ofício nº 066/2021 – Executivo Municipal; Ofício nº 

067/2021 – Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social; Ofício nº 068/2021 – 

Associação Esportiva Rio Grande (AERG); Ofício nº 069/2021 – Executivo 

Municipal; Ofício nº 070/2021 – Ver. IVANIR U. BORN; Ofício nº 071/2021 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 072/2021 – Tesouraria Prefeitura Municipal; 

Ofício nº 073/2021 – Mesa Diretora; Ofício nº 076/2021 – Sec. Mun. de Saúde e 

Assistência Social; Ofício nº 077/2021 – Executivo Municipal; Ofício nº 

078/2021 – Mesa Diretora. Em seguida passou-se para o espaço dos expedientes 

apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados os seguintes: -

Requerimento nº 026/2021 de autoria do Ver. OTÁVIO OSMAR KERN que 

“Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for que 

seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, via Secretaria Municipal 

de Obras, solicitando providências para construção de 02 (duas) bocas-de-lobo, 

na Avenida Cochinho, próximo a residência do Sra. Mirtes L. Schmidt, situando 

uma boca-de-lobo em cada sentido da via.”. Aprovado por unanimidade; -

Requerimento nº 027/2021 de autoria do Ver. GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP 

que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for 

que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, solicitando junto a 

Secretaria Municipal de Obras, o empedramento da estrada que passa pela 

propriedade dos Senhores Valdenor de Walle e Renato Neuhaus, no Faxinal e o 

empedramento da estrada que passa pela propriedade dos Senhores Luís Worst e 

Domingos Reinehr, no Faxinal.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 

028/2021 de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE que “Requer à 

Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for que seja 

enviada correspondência ao Sr. Geraldo Sandri, Presidente da EMATER/RS, 

solicitando um extensionista da área agropecuária (técnico agrícola ou agrônomo) 
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................................................continuação da ATA Nº 010/2021 – De 29/03/2021. 

para o escritório da EMATER/RS de nosso Município”. Aprovado por 

unanimidade;  -Indicação nº 007/2021 de autoria do Ver. JONAS SANDERSON 

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

se aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, 

indicando que seja verificada a possibilidade de realizar reformas nas residências 

da “Vila Militar” de nosso Município”. Durante a discussão da indicação o Ver. 

LUCIANO DREHMER contribui solicitando que o Executivo Municipal busque 

junto a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a realização da pintura do 

prédio da Brigada Militar e da Delegacia de Polícia. A indicação foi aprovado por 

unanimidade; -Indicação nº 008/2021 de autoria do Ver. IVANIR URBANO 

BORN que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido e aprovado pelo 

Plenário e se aprovado for, que seja enviada ao Executivo Municipal, solicitação 

no sentido de que seja estudada a possibilidade de implementar projetos para a 

instalação de: 1) Uma academia de ginástica ao ar livre; 2) Uma praça infantil 

com brinquedos (pracinha para crianças) na área verde localizada na esquina da 

Rua Felipe Leopoldo Escher e Rua Belarmino Penna, no Bairro Planalto”. 

Aprovada por unanimidade; -Indicação nº 009/2021 de autoria do Ver. IVANIR 

URBANO BORN que “Solicito à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

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

Municipal com o objetivo de sugerir que seja instalado um Cemitério Público 

Municipal e construída uma Capela Mortuária Municipal na cidade de Victor 

Graeff”. Aprovada por unanimidade; -Indicação nº 010/2021 de autoria do Ver. 

ADRIANO RODRIGO MATTGE que “Requer à Mesa Diretora, depois de 

discutido pelo Plenário e se aprovado for que seja enviada correspondência ao 

Executivo Municipal, sugerindo que seja encaminhado para a Câmara Municipal 

de Vereadores, Projeto de Lei que visa proporcionar incentivo à pecuária de leite, 

através de auxílio no pagamento por produção”. Aprovada por unanimidade. 

Sendo que foram esses os expedientes apresentados pelos vereadores, passou-se 

para o espaço reservado aos pedidos verbais: -Pedidos Verbais do Ver. 

GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP: -Solicitou ao Executivo Municipal, por meio da 

Secretaria de Obras, materiais para construção de um depósito de lixo (04 postes 

e 08 metros de tela) próximo a propriedade do Sr. Márcio Rodrigues, no Faxinal. 

Além disso, também solicita a construção de um quebra-molas na estrada que 

passa pela propriedade mencionada, considerando que residem mais três famílias 

nas proximidades, bem como a revisão da iluminação pública naquele local; -
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................................................continuação da ATA Nº 010/2021 – De 29/03/2021. 

Pedido Verbal do Ver. JONAS SANDERSON BALBINOTI: -Solicitou ao 

Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, a construção de dois quebra-molas 

na estrada rural, sentido a São José do Umbú, próximo a propriedade do Sr. Orlei 

S. Beffart; -Pedidos Verbais do Ver. IVANIR URBANO BORN: -Solicitou o 

encaminhamento de correspondência para a Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social, com o propósito de verificar se obtiveram resposta da 6ª 

Coordenadoria Regional de Saúde, que estava sendo aguardada conforme 

mencionado no Ofício nº 016/2021 desta Secretaria, o qual respondia em parte 

seu pedido realizado através do Requerimento nº 017/2021 referente ao 

cancelamento do convênio com o Laboratório do Hospital Santa Júlia Billiart de 

Não-Me-Toque, que segundo informações não poderia mais realizar exames 

laboratoriais pelo SUS para o nosso Município. Da mesma maneira, solicita que 

sejam sanadas outras dúvidas mencionadas no Requerimento, as quais não foram 

respondidas devido ao fato da Secretaria Municipal estar aguardando respostas da 

6ª Coordenadoria Regional de Saúde; -Questionou o Executivo Municipal como 

está o andamento do pagamento dos valores repassados pela União ao Município, 

com referência a Lei Aldir Blanc, considerando que esses recursos serão 

destinados a cidadãos, empresas, promotores de eventos e artistas do município, 

após procedimento legal; -Pedidos Verbais do Ver. ADRIANO RODRIGO 

MATTGE: -Solicitou o encaminhamento de correspondência ao Deputado 

Estadual Clair Kuhn, com o objetivo de buscar apoio na solicitação junto a 

EMATER/RS para destinação de um extensionista da área agropecuária (técnico 

agrícola ou agrônomo) para o escritório da EMATER/RS de nosso Município; -

Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria competente, revisão geral na 

iluminação pública das localidades do interior de nosso Município; -Solicitou ao 

Executivo Municipal que estude a possibilidade de realizar recapeamento na 

Avenida Cochinho, em frente a propriedade da Sra. Mirtes Schmitz e na Avenida 

17 de março, em frente a propriedade da Sra. Iraci Muhl, considerando o sério 

problema de escoamento da água nesses locais;-Pedidos Verbais do Ver. 

OTÁVIO OSMAR KERN: -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de 

Obras o patrolamento da estrada que dá acesso a propriedade do Sr. Geovani 

Cardoso, bem como a colocação de tubos de maior diâmetro. Além disso, também 

solicita o patrolamento da estrada que dá acesso a propriedade do Sr. Irno Lavall, 

em Linha Jacuí; -Pedidos Verbais do Ver. MÁRCIO PINTO DA SILVA: -

Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, que no retorno das 
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................................................continuação da ATA Nº 010/2021 – De 29/03/2021. 

máquinas para a localidade de Barro Preto, seja realizado o serviço na estrada que 

dá acesso a propriedade do Sr. Luís Fernando Alves dos Santos. 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, nenhum inscrito no espaço da Tribuna Livre e nenhum 

inscrito no espaço das Explicações Pessoais, foi findada a Ordem Dia. A 

Presidente agradeceu a presença de todos e CONVOCOU os Vereadores para a 

próxima sessão ordinária que será realizada no dia 12 de abril de 2021, às 

15h00min, na Sede do Poder Legislativo, salvo em caso de convocação 

extraordinária. Ao mesmo tempo a Presidente DECLAROU encerrada a Sessão 

Ordinária, que não contou com a presença do público externo no Plenário da 

Câmara de Vereadores em virtude de estas estarem vedadas durante o protocolo 

de bandeira preta, como medida sanitária para fins de prevenção e enfrentamento 

a pandemia causada pelo Covid-19, conforme determinado pela Mesa Diretora 

através da Resolução nº 011/2021. Câmara Municipal de Vereadores – Victor 

Graeff/RS, aos 29 dias do mês de março do ano de 2021./././././././././././././././././././. 

 

ILVÂNIA EUNICE WENTZ                                      LUCIANO DREHMER  

                Presidente                  1º Secretário 
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