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ATA Nº 017/2021 Da Sessão Ordinária - Realizada em 28/06/2021. 

Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 016/2021, da Sessão Ordinária do dia 14 de junho 

de 2021, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida foi realizada a leitura dos 

expedientes recebidos do Executivo Municipal: Ofício nº 211/2021 – Retirada de 

Projeto de Lei (037/2021); Ofício nº 209/2021 – Substituir o Projeto de Lei nº 

030/2021 conforme anexos; Ofício nº 212/2021 – Encaminhamento de Projetos 

de Lei; -Projeto de Lei nº 040/2021 de autoria do Executivo Municipal que 

“Autoriza o poder Executivo Municipal a contratar Operários por necessidade 

temporária de excepcional interesse público”; -Projeto de Lei nº 041/2021 de 

autoria do Executivo Municipal que “Autoriza a contratação, em caráter 

emergencial e por tempo determinado, de 01 (um) farmacêutico, para atender a 

necessidade de excepcional interesse público.”. Em seguida passou-se para a 

leitura dos expedientes recebido de diversos: Material – ABOJERIS; Ofício nº 

063/2021 – Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social. Em seguida foi aberto o 

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

153/2021 – Sec. Est. da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; Ofício 

nº 154/2021 – Executivo Municipal; Ofício nº 155/2021 – Executivo Municipal; 

Ofício nº 156/2021 – Ilma. Sra. Santa Elenir da Silva Koehler; Ofício nº 157/2021 

– Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social; Ofício nº 158/2021 – Ilmo. Sr. Nei 

Abílio Sossmeier; Ofício nº 159/2021 – Ilma. Sra. Graziele F. R. S. Fischer; Ofício 

nº 160/2021 – Ilmo. Sr. Paulo Evandro V. dos Santos; Ofício nº 161/2021 – Ilmo. 

Sr. Erno Marcos Müller; Ofício nº 162/2021 – Ilmo. Sr. Fredolino Selmiro 

Schmidt; Ofício nº 163/2021 – Executivo Municipal; Ofício nº 166/2021 – Ilmo. 

Sr. Carlos Eduardo Fischer. Em seguida passou-se para o espaço dos expedientes 

apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados os seguintes: -

Requerimento nº 043/2021 de autoria do Ver. IVANIR URBANO BORN que 

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

seja enviado encaminhado requerimento ao Executivo Municipal, com solicitação 
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............................................continuação da ATA Nº 017/2021 – De 28/06/2021. 

no sentido de que este adote as providências necessárias para realizar o estudo de 

viabilidade com o objetivo de efetivar a instalação e o funcionamento da Sala do 

Empreendedor no município de Victor Graeff. ”. Aprovado por unanimidade; -

Indicação nº 019/2021 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 através da 

Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social seja instituído no município o 

“Dia D”, com o objetivo de incentivar a doação de sangue, sendo fixada uma data 

mensal, previamente agendada, para realizar o transporte dos doadores até o 

Hemocentro Regional de Passo Fundo (Hemopasso) e/ou até o Serviço de 

Hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo, bem como, mantenha a 

disposição um profissional responsável para realizar o cadastro dos interessados, 

sanar todas as dúvidas e repassar as informações necessárias. ”. Aprovada por 

unanimidade; -Indicação nº 020/2021 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 solicitar 

informações concretas sobre a previsão de funcionamento integral e efetivo dos 

serviços de saúde nas instalações do Centro Municipal de Saúde Ivo Otto 

Schneider “, antigo PADU”.  Aprovada por unanimidade. Ainda no mesmo 

espaço, prosseguiu-se com a homenagem ao Sr. CARLOS EDUARDO FISCHER 

como forma de demonstrar o reconhecimento da Câmara Municipal de 

Vereadores, pelos 25 anos de dedicação e comprometimento apresentando o 

programa de Rádio Clarim Victorense. Primeiramente o 1º Secretário LUCIANO 

DREHMER realizou a leitura do histórico do Programa Clarim Victorense – A 

Voz da Comunidade. Em seguida o Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE, 

proponente da homenagem, fez o seu pronunciamento. Na sequência a Presidente 

do Legislativo colocou a palavra a disposição dos demais colegas vereadores, 

momento em que todos os vereadores homenagearam o convidado. Em seguida, 

o Sr. CARLOS EDUARDO FISCHER fez seu pronunciamento agradecendo a 

homenagem prestada. Por fim, a Presidente do Legislativo convidou o Ver. 

ADRIANO RODRIGO MATTGE para realizar a entrega da placa de homenagem 

ao Sr. CARLOS EDUARDO FISCHER. Findado o espaço reservado a 

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

Verbais do Ver. GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP: -Solicitou ao Executivo 
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............................................continuação da ATA Nº 017/2021 – De 28/06/2021. 

Municipal, via Secretaria de Obras o empedramento na propriedade do Sr. 

Antonio Locatelli, em São José da Glória, considerando que o caminhão de leite 

está enfrentando dificuldade para acessar a propriedade. Além disso, solicitou a 

limpeza de um bueiro na estrada secundária que dá acesso a BR-386. -Pedidos 

verbais do Ver. JONAS SANDERSON BALBINOTI: -Solicitou ao Executivo 

Municipal providências em relação ao escoamento de água da área verde 

localizada entre a Rua Fridholdo Fischer e a Av. Vereador Carlos De Negri, 

considerando que em dias de chuva a água escoa para a Rua Fridholdo Fischer, 

dessa maneira, o Vereador sugere a colocação de tubos de concreto e bocas de 

lobo para solucionar o problema. Além disso, aproveitou a oportunidade para 

solicitar a limpeza e a colocação de pedra brita no mesmo local, a fim de melhorar 

o acesso das pessoas que por ali transitam. -Pedido Verbal do Ver. IVANIR 

URBANO BORN: -Solicitou ao Executivo Municipal que informe à Câmara de 

Vereadores em que situação se encontra o andamento do processo administrativo 

no “Negocia RS” que trata da dação de imóveis, que se refere a questão de partes 

da área da Escola Estadual de Educação Básica Dr. José Maria de Castro 

(JOMAC), para que assim os vereadores tenham conhecimento de como está o 

andamento deste procedimento e possam informar as pessoas que possuem 

interesse. -Pedidos Verbais do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE: -Solicitou 

ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, o empedramento da estrada que 

dá acesso a propriedade do Sr. Osmar Teleken; -Solicitou que seja encaminhado 

um Ofício a Diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonel de 

Moura Brizola, Sra. Izabel S. B. Marquetti, no sentido de encaminhar votos de 

parabenização pelas atividades desenvolvidas durante as programações da 

Semana de Conscientização e Prevenção Contra o Uso de Drogas Lícitas e Ilícitas, 

realizadas com os alunos dos anos finais, estendendo os votos a todos os 

professores e profissionais envolvidos na realização destas atividades; -

Agradeceu a Presidente do Legislativo por ter disponibilizado o espaço durante a 

Sessão Plenária, para realização da homenagem ao Sr. Carlos Eduardo Fischer 

pelos 25 anos apresentando o programa de Rádio Clarim Victorense. -Pedido 

Verbal do Ver. OTÁVIO OSMAR KERN: -Solicitou que seja expedido um Ofício 

ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), solicitando 

providências nos trechos da ERS-223 que se encontram danificados, 

principalmente nas proximidades dos entrepostos da Cotrijal e da Cotrisoja. -

Pedidos de autoria do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA: -Solicitou ao Executivo 
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............................................continuação da ATA Nº 017/2021 – De 28/06/2021. 

Municipal, que dê uma atenção especial na questão das escrituras públicas do 

Núcleo Habitacional da Rua Tiradentes, para que estas sejam encaminhadas com 

maior brevidade possível, visto que tem moradores que residem em suas casas há 

anos e ainda não possuem escritura. 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. Durante a discussão do 

Projeto de Lei nº 030/2021 de autoria do Executivo Municipal que “ALTERA e 

REVOGA dispositivos da Lei Municipal nº 1.359, de 24 de outubro de 2011, que 

dispõe sobre o Programa de Valorização, Controle e Avaliação de desempenho 

e qualidade do Servidor e Serviço Público e dá outras providências.” (de acordo 

com a redação enviada pelo Executivo Municipal através do Oficio 209/2021) o 

Ver. IVANIR U. BORN solicitou Pedido de Vistas, o qual foi rejeitado pela 

maioria dos votos (Votaram contra o Pedido de Vistas os Vereadores ADRIANO 

R. MATTGE, LUCIANO DREHMER, MARCIO P. DA SILVA, NILVO 

ROYER e a Presidente ILVÂNIA EUNICE WENTZ com seu voto de minerva). 

Em seguida o Projeto de Lei nº 030/2021 (de acordo com a redação enviada pelo 

Executivo Municipal através do Oficio 209/2021) foi colocado em votação e foi 

aprovado pela maioria dos votos com o Voto de Minerva da Presidente ILVÂNIA 

EUNICE WENTZ (Votaram contra o P. de Lei nº 030/2021 os Vereadores 

GILBERTO J. MUSSCOPP, IVANIR U. BORN, JONAS S. BALBINOTI e 

OTÁVIO O. KERN). Em seguida o Projeto de Lei nº 033/2021 de autoria do 

Executivo Municipal que “ALTERA dispositivos da Lei Municipal nº 1.483, de 23 

de julho de 2013, que cria o cargo de coordenador da COMPAQ e dá outras 

providências.” foi aprovado por unanimidade. Durante a discussão do Projeto de 

Lei nº 034/2021 que “AUTORIZA o Poder Executivo a desafetar a área pública 

destinada à área verde e institucional e dá outras providências” o Ver. MARCIO 

PINTO DA SILVA solicitou pedido de vistas, o qual foi aprovado pelo plenário 

por unanimidade. Durante a discussão do Projeto de Lei nº 035/2021 que 

“Concede Outorga da Escritura Pública de Doação às empresas WK Soluções 

em Rotomoldagem e Dinamik Sistemas Construtivos e dá outras providências” o 

Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE solicitou pedido de vistas, o qual foi 

aprovado pelo plenário por unanimidade. Após leitura e discussão o Projeto de 

Lei nº 036/2021 de autoria do Executivo Municipal que “Revoga Lei Municipal 

nº 1897 de 12 de maio de 2021.” foi aprovado por unanimidade. Após lido e 
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............................................continuação da ATA Nº 017/2021 – De 28/06/2021. 

discutido o 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.” foi 

aprovado por unanimidade. Após leitura e discussão o 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.” foi aprovado por 

unanimidade. Além disso, também foi lido e discutido o 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.”, o qual foi aprovado por 

unanimidade de votos. Considerando que foram esses os processos legislativos 

para discussão e votação, e não havendo nenhum inscrito no espaço da Tribuna 

Livre, passou-se para o espaço destinado as Explicações Pessoais. Primeiramente 

o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA utilizou o espaço para falar sobre o 

loteamento e também sobre a creche. Sobre o loteamento, que se encontra ao lado 

do antigo museu, comenta que já vem a algum tempo apresentando pedidos na 

casa legislativa par que se regularize, muitas pessoas querem ter no nome, alguns 

querem por seus bens empenhorados fazer mais algumas construções e não 

conseguem, visto que, não possuem no nome, sendo assim, ressalta que o 

executivo de uma atenção, afirma que essa situação já vem de várias 

administrações passadas e o que precisa no momento é tentar organizar o que não 

está correto, regularizar as escriturar.  Referente a creche, comenta que já foi 

citado outras vezes que o Ex-Prefeito PAULO L. GODOI entregou a mesma 

inacabada, com isso, procurou a secretária que atuava na época para se informar 

sobre o assunto, para ver se a informação era verídica. Em consequência relata 

que a informação não procede, pois, a escola foi entregue pronta, porém era um 

projeto federal projetado para todo o país, na área do norte onde as regiões são 

quentes, elas estariam prontas assim como no município de Victor Graeff também, 

no entanto foi necessário realizar algumas adequações, essas que foram cobradas 

que não foram entregues prontas, foi essencial pois a região do Rio Grande do Sul 

é fria  com isso foi preciso colocar vidros em algumas repartições das áreas 

salientando sua fala que novamente perante o projeto federal a obra estava pronta 

por isso foi inaugurada. Com isso, o vereador procurou novas informações para 

poder defender, a secretária que estava atuando no momento de administração 
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............................................continuação da ATA Nº 017/2021 – De 28/06/2021. 

afirmou que possui todos os documentos para comprovar que a escola foi entregue 

concluída, como mandava o projeto na integra, o Ex-Prefeito CLÁUDIO A. 

ALFLEN assumiu na época e precisou fazer essas adequações. O vereador conclui 

sua fala afirmando que não pode deixar em branco em não apresentar, pois, acaba 

não expondo e com isso ficando muitas vezes sem direito de resposta. Logo após, 

o Ver. IVANIR URBANO BORN utilizou o espaço, momento em que salientou 

que ficou muito contente no decorrer da semana quando viu as notícias que foram 

feitas várias atividades referente a mobilização ao combate ao uso de drogas 

lícitas e ilícitas, considerando que foi através de um projeto de sua autoria, 

apresentado em outro mandato, que foi instituído no calendário oficial do 

Município a Semana de Conscientização e Prevenção Contra o Uso de Drogas 

Lícitas e Ilícitas. Comenta que gostou que a escola Leonel De Moura Brizola fez 

essas atividades acredita que as outras escolas também fizeram, evidenciando a 

presença da Brigada Militar. Também comentou que fica bastante ansioso com a 

questão do projeto, referente a ideia de usar parte da área da escola JOMAC, do 

terreno que é do Estado, para instalar algo de utilidade para a comunidade, salienta 

que no futuro poderia ser um centro esportivo, do que usar o espaço para plantação 

e tirar o valor de arrendamento para o CPM, embora saiba que os mesmos  

necessitam de dinheiro, acredita que pode ser conseguido de outras formas, para 

que assim, a área  possa ser utilizada para algo melhor, por isso, é importante ter 

a informação do Governo do Estado para discutir mais sobre esse assunto. 

Manifesta que tem conhecimento que já foi falado que o terreno vale mais do que 

o crédito que o Município tem direito, mas, que vale apena sim discutir a fundo 

esse assunto com toda a comunidade. Também expõe que ainda não passou aquela 

febre de falar sobre a administração passada, ainda tem visto muitas postagens no 

Facebook, comparativos como por exemplo, limpa um canteiro, planta umas 

flores, tira uma foto e questiona “qual está mais bonito o antes ou o depois?”, o 

vereador afirma que tudo bem, é uma política que alguns fazem, mas acredita que 

isso não é salutar para se pensar em conjunto da sociedade, e já alertou no ano 

passado, no início da administração, para se tomar cuidado com os secretarismos, 

acredita que divulgando o que se faz de bonito, fica melhor para a comunidade do 

que falar “os outros faziam assim e eu estou fazendo assim” pois as pessoas 

enxergam se aquilo é realmente verdadeiro, se vai fazer a diferença, comenta que 

também poderia começar a fazer comparativos “antes tinha isso, agora não tem 

aquilo”, mas prefere esperar, algumas coisas urgentes tem aproveitado o momento 
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............................................continuação da ATA Nº 017/2021 – De 28/06/2021. 

para explanar, mas que a Administração precisa tomar esse cuidado. Por último, 

para deixar registrado expõe que tem recebido algumas reclamações sendo uma 

delas, a falta de medicamentos na Unidade Básica de Saúde, mas que gosta de se 

informar mais, pois as vezes são apenas questões pontuais. Sobre o loteamento da 

rua Tiradentes, é antigo e tem que ter uma solução para aquelas pessoas, foi feito 

um financiamento na Caixa Econômica Federal a muitos anos, e que o município 

assumiu o pagamento das parcelas, mas acredita que tem até algumas 

inadimplências que precisam ser resolvidas. Em seguida, o Ver. ADRIANO 

RODRIGO MATTGE utilizou o espaço para colocar algumas notícias do 

Executivo Municipal, comentou que a Diretora do Departamento de Cultura e 

Turismo, Sra. GRAZIELE F. R. S. FISCHER e o Secretário de Educação, Cultura, 

Desporto e Turismo, SR. FABIO AUGUSTO DIRINGS estiveram em Porto 

Alegre/RS fazendo algumas visitas. Em uma delas, fizeram visita ao Sr. 

RONALDO SANTINI onde o mesmo parabenizou o Município por ser o primeiro 

a colocar as burocracias do roteiro do Caminho das Topearias em ordem, sendo 

assim, Victor Graeff é o primeiro e único Município que está em dia com o Estado. 

Também comenta que, com relação aos exames laboratoriais, serão feitos em 

alguns laboratórios da região, afirma a conquista da coordenadoria ter visto isso 

com bons olhos. Considerando que foram essas as colocações dos vereadores 

inscritos no espaço das explicações pessoais, 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 julho de 2021, às 16h30min, 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 Carlos Eduardo Fischer, Leonice D. Fischer, Josias 

Vieira França, Caroline F. Rauber e Bárbara Morgana Dahse. Câmara Municipal 

de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 28 dias do mês de junho do ano de 2021././ 

 

ILVÂNIA EUNICE WENTZ                                      LUCIANO DREHMER  

              Presidente                     1º Secretário 
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