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ATA Nº 015/2021 Da Sessão Ordinária - Realizada em 24/05/2021. 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 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 013/2021, da Sessão Ordinária do dia 10 de maio 

de 2021 e a Ata nº 014/2021 da Sessão Solene do dia 17 de maio de 2021, sendo 

ambas aprovadas por unanimidade. Em seguida foi realizada a leitura dos 

expedientes recebidos do Executivo Municipal: Ofício nº 167/2021 – 

Comunicado Viagem à Brasília/DF; Ofício nº 173/2021 – Solicita espaço do 

Plenário para realizar Audiência Pública; Edital Nº 026/2021 – Define data e 

horário de Audiência Pública; Ofício nº 188/2021 – Encaminhamento de respostas 

aos requerimentos. Em seguida passou-se para a leitura dos expedientes recebido 

de diversos: E-mail – Caixa Econômica Federal; Ofício -  1º Suplente do Partido 

Progressistas (PP) – Sr. AUGUSTO J. LISKA; Ofício - 2º Suplente do Partido 

Progressistas (PP) – Sr. LUIS HENRIQUE FISCHER; Ofício nº 002/2021 – 

CORSAN US 40 Não-Me-Toque; Ofício Circular nº 003/2021 – 117ª Zona 

Eleitoral Cartório Eleitoral de Nã-Me-Toque; Ofício nº 024/2021 – Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo; Ofício nº 241/2021 – 

Escritório Dep. Federal Pedro Westphalen; Ofício nº 159/2021 – Escritório 

Senador Luis Carlos Heinze; E-mail – Ouvidoria Conselho Nacional de Justiça; 

Ofício nº 055/2021 – Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Em 

seguida foi aberto o espaço para a Leitura dos Expedientes expedidos pelos 

vereadores: Ofício nº 129/2021 – Executivo Municipal; Ofício nº 130/2021 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 131/2021 – Conselho Nacional de Justiça; Ofício 

nº 132/2021 – Seccional do Rio Grande do Sul da Ordem dos Advogados do 

Brasil; Ofício nº 133/2021 – Subseção de Não-Me-Toque da Ordem dos 

Advogados do Brasil; Ofício nº 134/2021 – Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social; Ofício nº 135/2021 – Comitê Municipal de Enfrentamento ao 

Coronavírus; Pedido de Licença da Ver. ILVÂNIA EUNICE WENTZ – Mesa 

Diretora da Câmara de Vereadores de Victor Graeff; Ofício nº 136/2021 – Vice-

Presidente Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE; Ofício nº 137/2021 – 
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Executivo Municipal; Convocação nº 007/2021 – 1º Suplente do Partido 

Progressistas (PP) – Sr. AUGUSTO J. LISKA; Convocação nº 008/2021 – 2º 

Suplente do Partido Progressistas (PP) – Sr. LUIS HENRIQUE FISCHER; 

Convocação nº 009/2021 – 3ª Suplente do Partido Progressistas (PP) – Sra. 

DALVA SCHNEIDER; Convocação nº 010/2021 – Sessão Solene de Posse da 3ª 

Suplente do Partido Progressistas (PP), Sra. DALVA SCHNEIDER; Ofício nº 

140/2021 - 117ª Zona Eleitoral Cartório Eleitoral de Não-Me-Toque. Em seguida 

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

foram apresentados os seguintes: -Requerimento nº 034/2021 de autoria do Ver. 

JONAS SANDERSON BALBINOTI que “Requer à Mesa Diretora, depois de 

discutido pelo Plenário e se aprovado for, que seja enviada solicitação ao 

Executivo Municipal, via Departamento de Trânsito para que verifique a 

viabilidade técnica de modificar o estacionamento de sentido paralelo para sentido 

oblíquo, em frente a Conveniência de Bebidas Zero Grau, na Avenida Vereador 

Carlos de Negri nº 514. ”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 

035/2021 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 para que verifique juntamente com a 

Secretaria do Meio Ambiente a possibilidade de realizar o repovoamento de 

alevinos (embriões de peixes) nos rios: Glória, Jacuí, Arroio Grande e Cochinho.”. 

Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 036/2021 de autoria da Verª. 

DALVA SCHNEIDER que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

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

Municipal, no sentido de solicitar que seja providenciada a construção de um 

núcleo habitacional, com mais brevidade possível.”. Aprovado por unanimidade; 

-Requerimento nº 037/2021 de autoria do Ver. IVANIR URBANO BORN que 

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

seja enviada ao Executivo Municipal, solicitação no sentido de que este envie a 

esta Casa Legislativa, tabela atualizada: a) do Quadro Geral de Vencimento dos 

cargos, empregos, funções DCAs, CC e FG, dos servidores públicos do Poder 

Executivo; b) da Tabela de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro do 

Magistério e, c)  Tabela com o nome, cargo/função, vencimentos, local da lotação 

de todos que ocupam nesta data, cargo/função de DCAs/CC, FG ou receba 

qualquer outra forma de gratificação ou remuneração decorrente do cargo/função 

ou atividade no Poder Executivo.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento 
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nº 038/2021 de autoria do Ver. IVANIR URBANO BORN que “Requer à Mesa 

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

ofício à empresa Brasil Telefônica S.A., proprietária da marca comercial Vivo, 

solicitando providências urgentes para a melhoria do sinal da telefonia celular em 

nosso Município.”. Durante a discussão do requerimento, a Verª. ILVÂNIA 

EUNICE WENTZ, manifestou interesse em assinar o requerimento. Aprovado 

por unanimidade; -Requerimento nº 039/2021 de autoria do Ver. IVANIR 

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

e se aprovado for, que seja enviado seja encaminhado requerimento ao Prefeito 

Municipal para que sejam adotadas medidas para a aquisição de oxímetros pela 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social para que possam ser 

emprestados para as pessoas positivadas com Covid, possibilitando o 

monitoramento da porcentagem de oxigênio no sangue, visto ser este um 

importante indicativo clínico em pacientes infectados ou com suspeita de infecção 

pela Covid-19 .”. Aprovado por unanimidade; -Indicação nº 013/2021 de autoria 

da Verª. DALVA SCHNEIDER que “Solicita à Mesa Diretora, depois de 

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

Executivo Municipal, indicando que este estude a possibilidade e viabilidade de 

instalar um Lar do Idoso Municipal. ”. Aprovada por unanimidade; -Indicação nº 

014/2021 de autoria da Verª. DALVA SCHNEIDER que “Solicita à Mesa 

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

correspondência ao Executivo Municipal, via Secretaria Municipal de Educação, 

para que seja estudada a viabilidade de implantar nas Escolas de Educação 

Infantil, parque infantil com brinquedos de polietileno.”. Aprovada por 

unanimidade; -Indicação nº 015/2021 de autoria do Ver. LUCIANO DREHMER 

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

que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, sugerindo que seja 

denominado de Centro Esportivo Dr. Paulo Lopes Godoi, a área esportiva 

localizada ao lado da Prefeitura Municipal.”. Aprovada por unanimidade; -

Indicação nº 016/2021 de autoria do Ver. LUCIANO DREHMER 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 

Educação, Cultura, Desporto e Turismo, sugerindo que seja realizada nas escolas 

de nosso Município, campanha para despertar nos estudantes, ideias referentes a 

criação de um mascote/mimo/lembrança para ser entregue pelos representantes 
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do Município em viagens, feiras e exposições.”. 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, via 

Secretaria de Obras, o empedramento da estrada entre a Comunidade do Schultz 

até a divisa com o Município de Ernestina; -Agradeceu a Presidente do 

Legislativo pela aquisição das pastas executivas disponibilizadas aos membros do 

Poder Legislativo; -Pedido Verbal do Ver. JONAS SANDERSON BALBINOTI: 

-Solicitou ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que verifique 

a possibilidade de realizar a limpeza e pintura dos cordões (meio-fio) da rua que 

dá acesso ao Loteamento Cidade Alta; -Pedidos Verbais do Ver. IVANIR 

URBANO BORN: -Solicitou que o Executivo Municipal verifique a possibilidade 

de colocar cargas de pedra brita no acesso dos Embutidos Steffer, Embutidos 

Schneider e da Floricultura Cantinho das Flores, localizados no Primeiro Distrito, 

considerando que são três empresas que geram renda e emprego para o município, 

bem como, recebem clientes no local; -Solicitou ao Executivo Municipal, que 

verifique juntamente com o Departamento de Trânsito a possibilidade de instalar 

equipamento, sinalização, redutor de velocidade ou quebra-molas na Avenida 

Cochinho, entre Rua Fridholdo Fischer e a Rua 23 de Outubro, considerando que 

os veículos trafegam em altas velocidades pela via, principalmente durante a 

noite, e inclusive, alguns veículos acessam a Rua Augusto Liska sem diminuir a 

velocidade, tornando o local ainda mais perigoso; -Pedidos Verbais do Ver. 

ADRIANO RODRIGO MATTGE: -Solicitou ao Executivo Municipal, que 

estude a possibilidade de realizar uma campanha que vise a utilização de sacolas 

ecológicas, envolvendo a Associação Comercial, Industrial e de Prestação de 

Serviços, a Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e a Câmara de 

Vereadores; -Solicitou ao Executivo Municipal, que verifique a possibilidade de 

adquirir um financiamento para ser destinado na construção de calçamentos em 

paralelepípedos no interior, como por exemplo, nas salas de ordenha, nas salas de 

espera dos animais e nos silos de silagem; -Pedidos Verbais do Ver. NILVO 

ROYER: -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, a colocação 

de dois tubos de concreto no acesso a propriedade dos Senhores Loivo e Fabrício 

Schossler, com o objetivo de alargar este acesso; -Contribuindo com a solicitação 

do Ver. IVANIR U. BORN, solicitou ao Executivo Municipal, através da 

Secretaria de Obras, o empedramento de alguns trechos da estrada do Primeiro 

.........................................................................................continua na fl. seguinte. 

mailto:camaramunvg@gmail.com
http://www.cmvictorgraeff.com.br/


Estado do Rio Grande do Sul 

Câmara Municipal de Vereadores 

Rua Fridholdo Fischer, 567 – Fone/Fax: (54) 3338-1264 – CEP 99.350-000 

e-mail: camaramunvg@gmail.com – assessoriadolegislativovg@gmail.com 

site: www.cmvictorgraeff.com.br 

 

 

................................................continuação da ATA Nº 015/2021 – De 24/05/2021. 

Distrito até a ponte de divisa com o Município de Lagoa dos Três Cantos. 

Considerando que foram esses os pedidos realizados pelos Edis, passou-se para o 

Pequeno Expediente, momento em que o Ver. IVANIR URBANO BORN utilizou 

o espaço para justificar o motivo de não participar da reunião com a Brigada 

Militar, afirma que é de extrema importância, porém possui dois motivos sendo o 

primeiro, está tentando evitar o máximo possível participar de reuniões ou 

qualquer forma de aglomeração neste momento, não que não seja importante, mas 

está tomando cuidados a mais. Ressaltou que o assunto é de extrema importância 

com isso foi realizado a reunião em seu ver, acredita que muitos dos assuntos 

tratados são pontuais, talvez deveriam ter sido incluídos ao poder executivo ou 

até ao próprio conselho municipal de trânsito essa discussão, visto que tudo deve 

passar pelo conselho. Também comenta que viu as respostas que foram recebidas 

do Executivo Municipal, e com relação aos repasses da Lei Aldir Blanc, 

esperamos que com a prorrogação da Lei, pelo Presidente JAIR M. 

BOLSONARO nos últimos dias, possa se viabilizar, comenta que fez contato com 

o pessoal do Ministério da Cultura em Brasília e foi sugerido por eles, esperar 

essa Lei para ver se ficaria mais claro a situação, no contrário, acharam 

interessante que o Município encaminhasse a documentação para eles avaliarem, 

conclui o assunto afirmando que irá passar esta informação na próxima sessão. 

Destaca que infelizmente na resposta referente aos exames do SUS, não obteve 

uma manifestação quanto as possibilidades que estão vendo para que se possa 

fazer os exames em laboratórios mais próximos do Município de Victor Graeff, 

apenas justificando que foi definido pela coordenadoria que seriam realizados em 

Passo Fundo, mas acredita que seria necessário entrar em contato com a 

coordenadoria para ver se conseguem fazer estes exames em um local mais 

próximo daqui ou então, fazer as coletas no município e mandar para lá, finalizou 

dizendo que a resposta ficou um tanto falha neste sentido. Referente ao assunto 

levantado na última sessão, sobre a fiscalização para tentar combater o desleixo 

que algumas pessoas ainda possuem com o uso da máscara e com as 

aglomerações, comentou que o Comitê Municipal de Enfrentamento ao 

Coronavírus informou que vão aumentar a fiscalização no comércio, juntamente 

com a Brigada Militar para tentar realmente inibir o povo na questão das 

aglomerações e do não uso da máscara. Além disso, contou que está passando por 

uma situação familiar delicada em decorrência da Covid-19, pois sua irmã 

encontra-se na CTI em Porto Alegre/RS, e que estão trabalhando para sua 
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recuperação, salienta que todos já passaram com algum familiar que já teve 

contato alguns de uma forma mais grave outros nem tanto, alguns também 

perderam amigos, finalizou dizendo que a situação é crítica. Referente ao Projeto 

de Lei n° 031/2021 que foi encaminhado, informa que deixará para falar sobre, 

durante a discussão do projeto. Considerando que foram essas as colocações do 

Ver. IVANIR U. BORN no espaço do Pequeno Expediente, foi dado início a 

Ordem do Dia, momento em que foi realizada a leitura, discussão e votação dos 

seguintes Projetos de Lei de autoria do Executivo Municipal: -Projeto de Lei nº 

026/2021 que “Autoriza o Poder Executivo a efetuar a venda de bens públicos 

inservíveis na forma da Lei nº. 8.666/93 e dá outras providências.”. Aprovado 

por unanimidade; -Projeto de Lei nº 027/2021 que “Abre Créditos 

Suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras 

providências.”. Aprovado por unanimidade; -Projeto de Lei nº 028/2021 que 

“Altera art. 2º da lei 1.894 de 13 de abril de 2021 e dá outras providências.”. 

Aprovado por unanimidade; -Projeto de Lei nº 029/2021 que “Abre Créditos 

Especiais no orçamento do município, indica recursos e dá outras 

providências.”. Aprovado por unanimidade; -Projeto de Lei nº 031/2021 que 

“Abre Créditos Adicionais no orçamento do município, indica recursos e dá 

outras providências.”. Aprovado por unanimidade; -Projeto de Lei nº 032/2021 

que “Altera dispositivos da Lei Municipal n.º 626/2003, cria cargo de 

farmacêutico, e dá outras providências.”. Aprovado por unanimidade. 

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 

destinado as Explicações Pessoais. O Ver. IVANIR URBANO BORN iniciou sua 

fala destacando que possui até um receio em falar sobre determinado assunto, por 

que hoje o Brasil está muito dividido. Comentou na primeira sessão, que é 

necessário cuidar para isso não acontecer em Victor Graeff, acredita que, agora 

passado um pouco a febre de pós eleição está acalmando um pouco isso, está se 

tomando um rumo mais positivo, mas em nível nacional comenta que não pode 

deixar de falar, até para seguir como exemplo. Salientou que viu na televisão uma 

propaganda do Ministério da Saúde/Educação pedindo para que a população use 

máscara, respeite o distanciamento, que as crianças vão para a escola, que as 

crianças irão ficar longe uma da outra, que vão tomar todas a providencias com o 

uso de máscara e álcool em gel, só que ai no final de semana vê uma manifestação 

em Brasília/DF onde o Presidente da República juntamente com vários Ministros 
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participam de aglomerações de milhares de pessoas, que estavam lá devido seus 

motivos, que não usam máscaras, que estão abraçados, amontoados, e por isso o 

Vereador se questiona e comenta, imagina se é aqui em Victor Graeff o Prefeito 

ou qualquer um dos vereadores, ressaltou que qualquer gestor consciente faz o 

seu trabalho, defende todas as medidas, os protocolos para tentar evitar a 

propagação da doença e o seu agravamento, talvez alguns vão dizer que 90% do 

povo vão pegar Covid, e isso é possível, o que não queremos é que todos peguem 

junto, pois daí como vai ficar os hospitais e ambulatórios, não tem mais vaga para 

ninguém e quantas crises dessas vamos passar, morreram oficialmente quinhentas 

mil pessoas no Brasil. Salientou que não é possível ter uma liderança seja ela, 

federal ou estadual, demonstrou indignação as atitudes do Presidente e do Ex-

Ministro da Saúde, pois ao invés de deram exemplos desde o início da pandemia, 

estão falando que máscara não protege, que distanciamento não protege, que  

quem fica em casa é idiota, que a vacina irá causar mutação, usou exemplos que 

as pessoas comentam que “irão virar jacaré”, ressaltou que isso é uma campanha 

contra a vacina, que pessoas hoje não fazem a vacina com medo que vai lhe fazer 

mal, afirma que ela tem efeitos colaterais em alguns casos, apresenta sintomas, 

uma febre por exemplo, mas não que a vacina por si só  não deva ser feita, comenta 

que seria isso que gostaria de dizer, porém hoje existe uma grande dificuldade de 

se manifestar, afirmou que o seu partido é o PDT, se hoje tivesse que defender um 

Presidente da República iria defender o  Ciro Gomes,  e se outro candidato fizesse 

o que o nosso Presidente está fazendo, jamais teria seu apoio nesta questão, 

concluiu sua fala argumentando que infelizmente quando se refere a pandeia, 

estão mal muito mal. Em seguida o Ver. LUCIANO DREHMER utilizou o espaço 

para apresentar um breve relatório sobre a semana em que esteve em Brasília, 

comenta que foi agenda cheia, dessa forma, afirma que foi oficializado Emenda 

Parlamentar de R$ 150.000,00 por intermédio do Senador LUIZ CARLOS 

HEINZE, no qual foram recebidos pela responsável do Gabinete Sra. IONE 

ROSA GODOY ZANOTELLI, pois o Senador estava a serviço da CPI da 

COVID. O vereador expõe que visitaram a Câmara dos Deputados e foram 

recebidos em alguns Gabinetes sendo eles: Dep. HEITOR SCHUCH, Dep. 

GIOVANE CHERINI, Dep. PEDRO WESTPHALEN, Dep. COVATTI FILHO, 

Dep. JERÔNIMO GOERGEN, Dep. MARCIO BIOLCHI, Dep. GIOVANI 

FELTES dos setes apenas, somente não encontraram no momento o Dep. PEDRO 

WESTPHALEN. Relatou que também acompanhou o Prefeito Municipal 
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LAIRTON ANDRÉ KOECHE em algumas visitas,  como no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para a confirmação da uma 

prancha, carreto basculante e a documentação pendente de um caminhão, além 

disso, também visitaram o Ministério do Turismo para encaminhar um pedido de 

Emenda Parlamentar de R$ 750.000,00 referente a revitalização da Praça 

Municipal Tancredo Neves, Museu Municipal e Pracinha Infantil onde foram 

recebidos pelo Ministro Interino  Sr. HERCY AYRES FILHO, no Ministério da 

Cidadania encaminharam projeto de melhorias na Praça Esportiva, localizada ao 

lado da Prefeitura Municipal no valor de R$ 750.000,00 para melhorias no campo 

de futebol sete, academia de musculação e quadra de areia.  No Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE) resolveram questões pendentes sobre 

a prestação de contas da Escola Cantinho do Amor e trataram sobre a ampliação 

de mais duas salas em anexo ao prédio principal. Concluindo com a visita no 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) foram recebidos pelo 

Coordenador de Assuntos Transversais (CAT) o Chefe de Gabinete Sr. MAICK 

WILLIAN MUNIZ CARIRI, que explicou o funcionamento relacionado aos 

Financiamentos da Caixa Econômica Federal para a construção das casas 

populares a serem construídas em nosso Município, bem como, sobre a 

infraestrutura da área onde serão construídas as moradias habitacionais. O 

vereador comenta que estavam cientes da dificuldade de alguns gabinetes receber 

visitas, visto o presente cenário da pandemia, porém foi realizado agendamentos 

com antecedência para uma melhor organização e acredita que terá novidades 

boas para o Munícipio para os próximos anos. Por fim, o Ver. ADRIANO 

RODRIGO MATTGE utilizou o espaço das explicações pessoais, momento em 

que iniciou sua fala fazendo um breve relato sobre a experiência vivenciada na 

semana passada onde foi necessário fazer uma Sessão Solene de Posse para a 

vereadora pelo fato que o Prefeito se ausentou e a presidente assumiu, salientou 

que seria interessante repensar e mudar um pouco o regimento interno, pois como 

seria bom se em uma situação como nessa, se a Verª DALVA SCHNEIDER 

tivesse tido a oportunidade de apresentar um requerimento em uma sessão 

ordinária, comentou ainda que com certeza a Mesa Diretora irá se reunir para 

pensar e discutir sobre Regimento Interno. Aproveitou o momento para colocar a 

situação dos laboratórios, situação está que está sendo bastante cobrada, mas que 

todos estão juntos na causa, foi recebido a resposta da Coordenadoria de Passo 

Fundo, a Secretária encontra-se bastante preocupada com a situação e está 

.........................................................................................continua na fl. seguinte. 
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tomando providencias para melhorar, mas infelizmente a coordenadoria coloca 

alguns tramites e complicações, se não já estaria resolvido, mas foi dado 

esperança pois estão entrando em contato com laboratórios de municípios 

vizinhos para facilitar essa questão e com certeza se não na próxima sessão na 

outra já será apresentado alguns laboratórios  e a resposta dada por eles, afirma 

que é uma boa notícia. Também apresentou que estiveram reunidos com o 

secretário de educação onde foi questionado sobre a Lei Aldir Blanc e recebido 

explicações sobre, comenta que não deu tempo de ler ainda, mais encontra-se bem 

fundamentada a resposta entregue para a Câmara, com uma cópia do diário oficial 

da união onde foi revogado alguns artigos, conclui o assunto afirmando que o 

secretário está se empenhando bastante para essa questão voltar a funcionar no 

Município. Pronuncia-se que infelizmente Presidente, Governador e muitas vezes 

Prefeito até Vereador não contenta todo mundo, comenta que não dá para 

concordar com muitas coisas do Presidente e até do Governador, hoje a população 

que vota está muito mais esperta e pensando muito mais como irá votar, no seu 

ver, percebe que o Governador esses políticos não estão muito interessados em 

saúde e pandemia, lamenta que só percebe interesses políticos, o governador fala 

o que o povo quer ouvir, afirma que desde que está na política toma decisões em 

defesa do povo e que não defende partido, percebe a mudança em muitos políticos 

que estão vindo e também muita mudança na população, acredita que hoje se o 

político não defender o povo que é quem ajuda ele, não irá muito bem isso parte 

de cada um, salienta que o que não dá para concordar é o que o Governador está 

fazendo, as atitudes que ele toma em relação a algumas expectativas, pois são 

coisas que não se consegue entender, conclui dizendo que é necessário aguardar 

o que irá acontecer daqui para frente. Considerando que foram essas as colocações 

dos vereadores inscritos no espaço das explicações pessoais, findo a Ordem Dia, 

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

a próxima sessão ordinária que será realizada no dia 14 de junho de 2021, às 

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

extraordinária. Ao mesmo tempo a Presidente DECLAROU encerrada a Sessão 

Ordinária, que contou com a presença de Vera Cecília Wentz, Caroline Franciane 

Rauber, Josias Vieira França e Bárbara Morgana Dahse. Câmara Municipal de 

Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 24 dias do mês de maio do ano de 2021./././././. 

ILVÂNIA EUNICE WENTZ                                      LUCIANO DREHMER  

                Presidente                      1º Secretário 
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