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ATA Nº 016/2021 Da Sessão Ordinária - Realizada em 14/06/2021. 

Aos quatorze dias do mês de junho 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, MARCIO PINTO 

DA SILVA, NILVO ROYER e OTÁVIO OSMAR KERN. O Ver. JONAS 

SANDERSON BALBINOTI apresentou Notificação Extrajudicial para 

Isolamento Domiciliar, justificando sua ausência, o Ver. LUCIANO 

DREHMER apresentou comunicado hospital, justificando também sua ausência 

nesta Sessão Ordinária. 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 015/2021, da última 

Sessão Ordinária, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida foi realizada a 

leitura dos expedientes recebidos do Executivo Municipal: Ofício nº 190/2021 – 

Encaminhamento de Projeto de Lei; Projeto de Lei nº 036/2021 de autoria do 

Executivo Municipal que “Revoga Lei Municipal nº 1897 de 12 de maio de 

2021.”; Ofício nº 193/2021 – Encaminhamento de respostas aos requerimentos; 

Ofício nº 199/2021 – Encaminhamento de Projetos de Lei; Projeto de Lei nº 

037/2021 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder Executivo a 

desafetar bens públicos de Uso Especial, declarar de Uso Dominical e alienar na 

forma da Lei nº. 8.666/93 e dá outras providências.”; Projeto de Lei nº 038/2021 

de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre medidas de combate, 

controle e prevenção à proliferação do Mosquito Aedes Aegypti e Aedes 

Albopictus, transmissores da Dengue, Zika vírus, febre Chikungunya e da Febre 

Amarela e dá outras providências.”; Projeto de Lei nº 039/2021 de autoria do 

Executivo Municipal que “Abre créditos Adicionais no orçamento do município, 

indica recursos e dá outras providências.”. Em seguida passou-se para a leitura 

dos expedientes recebido de diversos: Ofício nº 025/2021- Sec. Mun. de 

Educação, Cultura, Desporto e Turismo; Comunicado nº 23875 – RGE; Ofício – 

Comissão Executiva do PDT de Victor Graeff; Ofício nº 447/2021 – Conselho 

Nacional de Justiça; Convite – Comissão de Economia, Desenvolvimento 

Sustentável e do Turismo. Em seguida foi aberto o espaço para a Leitura dos 

Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício nº 141/2021 – Executivo 

Municipal; Ofício nº 142/2021 – Executivo Municipal; Ofício nº 143/2021 – 

Telefônica Brasil S.A; Ofício nº 144/2021 – Sec. Est. da Agricultura, Pecuária e 

Desenvolvimento Rural; Ofício nº 145/2021 – EMATER/RS; Ofício nº 147/2021 
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................................................continuação da ATA Nº 016/2021 – De 14/06/2021. 

– Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER); Ofício nº 148/2021 

– Sec. Est. da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; Ofício nº 149/2021 

– Sec. Est. da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; Ofício nº 150/2021 

– Sec. Est. da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; Ofício nº 151/2021 

– Sec. Est. da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; Ofício nº 152/2021 

– Sec. Est. da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Em seguida 

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

foram apresentados os seguintes: Leitura do Projeto de Resolução nº 003/2021 

de autoria da Mesa Diretora que “Altera o art. 74 da Resolução nº 010/11, que 

‘Institui o Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Victor 

Graeff.’ e dá outras providências.”; -Requerimento nº 040/2021 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 a possibilidade de colocação de paralelepípedo na 

Rua João Augustin.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 041/2021 

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, via Secretaria de Obras, solicitando o 

empedramento da estrada, no trecho entre a propriedade do Sr. Cristiano Ulrich 

até a propriedade do Sr. Alcirio Schneider, em São José da Glória.”. Aprovado 

por unanimidade; Requerimento nº 042/2021 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 solicitando que na possibilidade seja realizado um 

georreferenciamento de imagem de todas as estradas do Município. ”. Aprovado 

por unanimidade; -Indicação nº 017/2021 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 à Secretária Municipal de Saúde 

e Assistência Social, Sra. Micheli Sbruzzi Godoi, com o objetivo de sugerir que 

seja ampliada e intensificada a forma de comunicação para a vacinação contra o 

Covid 19”. Aprovada por unanimidade; -Indicação nº 018/2021 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 à 

Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social, Sra. Micheli Sbruzzi Godoi, 

com o objetivo de sugerir que seja criada uma equipe de técnicos de saúde 
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multiprofissional para dar acompanhamento, apoio e o tratamento necessário aos 

pacientes que foram acometidos pelo Covid e que permanecem com sequelas, 

visto ser isto muito comum nestes casos”. Aprovada por unanimidade; -Moção nº 

006/2021 - Moção de Pesar de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE 

para externar votos de profundo pesar pelo falecimento do Sr. AVELINO PEDRO 

KOEHLER, cujo falecimento ocorreu no dia 04 de junho de 2021. Aprovada por 

unanimidade. Sendo que foram esses os expedientes apresentados pelos 

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

Verbal do Ver. GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP: -Solicitou ao Executivo 

Municipal, via Secretaria de Obras, serviços de patrolamento e limpeza das 

sarjetas, bem como serviços com a retroescaveira, nas estradas do interior de São 

José da Glória e do Faxinal, em decorrência dos 80mm de chuva que ocorreu nos 

últimos dias. -Pedidos Verbais do Ver. IVANIR URBANO BORN: -Solicitou que 

o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, verifique a possibilidade 

de implantar a canalização pluvial, com a colocação de tubos e bocas-de-lobo na 

estrada do Primeiro Distrito, entre o Loteamento Escher, passando pelo CTG 

Galdino Marques, seguindo até o Mercado do Libério. Ressaltou que é a única 

estrada que em uma emergência poderá ser utilizada para acessar ou desviar a 

cidade, e por isso, deverá ser mantida em boas condições de tráfego; -Solicitou 

que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, verifique o problema 

de escoamento de água na Rua Fridholdo Fischer, em frente à residência do Sr. 

Álvaro G. Machado, tendo em vista que no término do novo calçamento com 

paralelepípedo foi colocado bueiros, porém a água que vem da estrada que dá 

acesso as propriedades dos Senhores Lairton A. Koeche, Silvano Müller e Ricardo 

Loeff, não escoa pelo primeiro bueiro, mas também não chega até o segundo, 

ficando acumulada em frente à residência do Sr. Álvaro G. Machado. Dessa 

forma, solicita que seja corrigida essa falha que ocorreu durante a construção do 

calçamento. -Pedidos Verbais do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE: -

Solicitou que a Mesa Diretora estude a possibilidade de abrir um espaço na 

próxima Sessão Ordinária para realizar a entrega de uma lembrança ao Radialista 

Carlos Eduardo Fischer, como forma de homenagear os 25 anos de história do 

programa Clarim Victorense; -Solicitou o envio de um ofício ao Sr. Nei Abilio 

Sossmeier, conhecido como “Homem do Tempo”, com votos de parabenização e 

agradecimento por estar há 40 anos anotando dados meteorológicos históricos, em 

nosso Município. -Pedidos Verbais da Verª. ILVÂNIA EUNICE WENTZ: -
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Solicitou que seja expedido ofício a Chefe de Departamento de Cultura e Turismo, 

Sra. Graziele F. Rodrigues da Silva Fischer, no sentido de encaminhar votos de 

parabenização a ela e toda sua equipe, por todo trabalho que vem sendo 

desenvolvido em nosso Município, com muita competência, profissionalismo e 

dedicação. Aproveita para parabenizar a forma utilizada para homenagear as 

mães, e também parabeniza todos os envolvidos na ação realizada para 

homenagear os 20 anos do Coral Exemplo de Vida; -Solicitou o encaminhamento 

de ofício ao Chefe de Departamento, Sr. Paulo Evandro Vieira dos Santos, com o 

objetivo de encaminhar votos de parabenização a toda sua equipe que vem 

prestando um excelente trabalho na conservação e limpeza das ruas de nosso 

Município; -Solicitou que seja expedido ofício aos Senhores Fredolino S. Schmidt 

e Erno M. Müller, com votos de parabenização e agradecimento a toda equipe de 

trabalho que desempenha suas atividades em nossa Praça Municipal, a qual vem 

desenvolvendo um trabalho excelente e obtendo ótimos resultados no 

embelezamento do local. -Pedido Verbal do Ver. OTÁVIO OSMAR KERN: -

Solicitou que o Executivo Municipal, através da Secretaria responsável, dê uma 

atenção especial ao recolhimento de entulhos nas ruas do município, durante o 

final de semana, tendo em vista que no último final de semana em alguns pontos 

havia entulhos no passeio público, prejudicando a passagem das pessoas. 

Considerando que foram esses os pedidos realizados pelos Edis, não havendo 

nenhum inscrito no espaço do Pequeno Expediente, não havendo nenhum 

processo legislativo para leitura, discussão e votação na Ordem do Dia e não 

havendo nenhum inscrito no espaço da Tribuna Livre, passou-se para o espaço 

destinado as Explicações Pessoais. Primeiramente o Ver. IVANIR URBANO 

BORN utilizou o espaço para falar sobre um assuntou que já havia comentado na 

casa legislativa, contando que ficou contente quando ficou sabendo que o 

Executivo Municipal estava fazendo algumas reuniões e alguns contatos com o 

pessoal ligado a Escola JOMAC, com o Círculo de Pais e Mestres (CPM), Direção 

da Escola e acredita que até mesmo fazendo uma reunião entre eles para discutir 

a ideia da permuta da ação de imóveis do estado com o Município de Victor Graeff 

em troca de dívidas, ou seja, por contas de dívidas que o Estado tem com 

Município na área da saúde, de outros anos, outros mandatos do Estado. O 

vereador afirma no momento que gostaria de participar desta discussão, que já 

realizou esse pedido pela Casa Legislativa e a maioria dos colegas se 

manifestaram e ficaram pensando no assunto, da importância que seria se o 
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Município recebesse aquela área entre a Cotrijal e a Escola JOMAC, para ali 

instalar um centro de eventos, um centro esportivo, ou seja, que fosse decidido 

após discutir tanto com a Escola quanto a com a comunidade. Demonstrou 

preocupação sobre alguns comentários que viu nas redes sociais, em que, estão 

tentando novamente politizar, fazer política com essa questão, manifesta-se com 

toda sinceridade que fica triste com isso, quando as pessoas comentam “aquilo é 

coisa do Ivanir, o Ivanir está mexendo os pauzinhos para um projeto que é dele” 

afirma que o projeto não é de uma única pessoa, mas sim de muitas pessoas, que 

será útil para toda a comunidade. Comenta ainda, que voltou aquele assunto que 

dizem “mas se aquilo for cedido para o Município e o mesmo instalar lá alguma 

outra coisa, será perdido aquela área para arrecadar recurso para o CPM”, reitera 

o vereador que é necessário amadurecer, pensar um pouco diferente, comentou 

que tira o seu nome fora, que não quer mais participar de nenhuma reunião dessas 

se acharem que ele irá atrapalhar, que não quer ser um empecilho para que se 

realize e execute um bom projeto para Victor Graeff, pois, a escola precisa de um 

ginásio de esportes, a juventude precisa de um local para jogar bola, é preciso uma 

pista atlética, é preciso pavilhões para organizar os eventos municipais. Expõe 

que falou com o prefeito sobre esse assunto e felizmente ele concorda e pensa 

igual, comentou que pensa até melhor, pois disse que talvez seja preciso até 

ampliar um pouco a área, que hoje é do Estado, para poder colocar uma coisa mais 

cômoda, melhor, mais funcional, e que o prefeito expressou que é preciso pensar 

para frente. O Vereador ainda enfatizou que se o problema são os recursos para o 

CPM, será preciso encontrar outro jeito de conseguir esses recursos, questiona o 

vereador quanto que eles recebem por ano com o arrendamento daquela área, e 

evidencia que não deve de ser muita coisa, e que é preciso fazer algo para resolver 

isso. O Vereador se coloca à disposição para participar das reuniões, ressaltando 

que gostaria que todos se envolvessem, porém, de forma desarmada, pois é preciso 

esquecer os partidos políticos nesta discussão e pensar na comunidade. O 

Vereador novamente se coloca à disposição através das lideranças, como 

representante do governo na Casa Legislativa, para participar da discussão, se 

assim for necessário, se quiserem pode contribuir sugerindo alguma coisa, 

ajudando na busca de apoio junto à Secretaria de Articulação e Apoio aos 

Município, dessa foram, concluiu a sua fala deixando registrado que é necessário 

pensar desta forma. Na sequência o Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE 

utilizou o espaço, momento em que comentou sobre a viagem a Porto Alegre a 
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uns dias atrás, junto com a Verª. ILVÂNIA EUNICE WENTZ e o Ver. LUCIANO 

DREHMER, e representando os demais colegas, onde estiveram entregando 

diversos ofícios com pedidos, nas secretarias do Estado. O vereador manifestou 

sua satisfação pela oportunidade em falar pessoalmente com a Secretária Estadual 

de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Sra. SILVANA COVATTI e 

argumenta que é totalmente diferente do que falar com um  assessor, salienta 

então, que foram muito bem atendidos por ela, sendo assim, foram protocolados 

vários pedidos, como destinação de maquinário para a patrulha agrícola, cedência 

de automóvel do estado e construção de açudes. Além disso, também foram na 

EMATER onde protocolaram a solicitação de um extensionista para o Município, 

comentou que estão tentando muito para isso se realizar, mas afirma que não está 

sendo fácil, ressaltou que logo logo poderá surgir um concurso da EMATER, e os 

profissionais da área precisam ficar atentos a esta oportunidade, pois poderam se 

inscrever e fazer o concurso para nossa região. Comentou que também foram ao 

Escritório do DAER, onde foi protocolado pedido de implantação de acostamento 

nas entradas do município, e também foram muito bem atendidos. Salientou que 

em seu ver, tem impressão que as coisas estão andando, e que a sua maior 

satisfação é trazer um requisito de Porto Alegre, dirigir-se até o Prefeito Municipal 

e o Secretário Municipal de Administração e eles prontamente pedir o que precisa 

para isso, precisando simplesmente da assinatura do prefeito pois, os vereadores 

podem se dirigir até o Estado, mas se não tiver a assinatura do prefeito é em vão. 

Comentou que está muito satisfeito e acredita que irão concretizar alguns pedidos, 

pois o Prefeito Municipal LAIRTON A. KOECHE prontamente assinou os 

pedidos e vai poder cobrar um pouco das Secretarias do Estado nesta questão e 

dos demais protocolos que foram feitos em Porto Alegre. Aproveitou o momento 

para contribuir com a fala do Ver. IVANIR U. BORN, expondo que sabe de 

algumas coisa, que o Prefeito e o Secretário estão empenhados, e expressa que 

não é fácil pois o Estado está devendo um valor x para o Município e o valor 

daquela área é muito maior, então, caso o Prefeito e os demais  resolverem fazer 

essa negociação vão ter que alterar no planejamento  que fizeram para os quatro 

anos de mandato e isso também deve ser muito bem pensado, afirmou que com 

certeza já aprovou a outra vez que foi apresentado o projeto e se caso se 

concretizar todos vão apoiar mas, salienta novamente que não será tão fácil. 

Considerando que foram essas as colocações dos vereadores inscritos no espaço 

das explicações pessoais, findo a Ordem Dia, a Presidente agradeceu a presença 
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de todos e CONVOCOU os Vereadores para a próxima sessão ordinária que será 

realizada no dia 28 de junho de 2021, às 15 horas, 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 

Cristiane M. Wentz, Josias Vieira França, Caroline Franciane Rauber, Vera 

Cecília Wentz e Bárbara Morgana Dahse. Câmara Municipal de Vereadores – 

Victor Graeff/RS, aos 14 dias do mês de junho do ano de 2021././././././././././././././. 

 

ILVÂNIA EUNICE WENTZ                                      LUCIANO DREHMER  

                Presidente                  1º Secretário 
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