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ATA Nº 020/2021 Da Sessão Ordinária - Realizada em 26/07/2021. 

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 16 (dezesseis) 

horas e 30 (trinta) minutos, reuniram-se em Sessão Ordinária, na Sede do Poder 

Legislativo, os seguintes Edis: ADRIANO RODRIGO MATTGE, 

GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP, ILVÂNIA EUNICE WENTZ, JONAS 

SANDERSON BALBINOTI, LUCIANO DREHMER, MARCIO PINTO DA 

SILVA, NILVO ROYER e OTÁVIO OSMAR KERN, foi comunicado que o 

Ver. IVANIR URBANO BORN, apresentou requerimento justificando sua 

ausência, que será posteriormente apreciado pelo plenário. 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 019/2021, da Sessão Ordinária do dia 12 de julho de 2021, sendo aprovada por 

unanimidade. Em seguida foi realizada a leitura dos expedientes recebidos do 

Executivo Municipal: Ofício nº 246/2021 – Solicita espaço para realização de 

audiência pública; Edital nº 039/2021 – Define data e horário de Audiência 

Pública. Em seguida passou-se para a leitura dos expedientes recebido de 

diversos: Ofício – Gabinete do Senador Fernando Collor; E-mail – Associação 

dos Estudantes Universitários de Ibirapuitã (ASSEUI); E-mail – Defensoria 

Pública do Estado do RS. Em seguida foi aberto o espaço para a Leitura dos 

Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício nº 180/2021 – Executivo 

Municipal; Ofício nº 181/2021 – Executivo Municipal; Ofício nº 182/2021 – 

Executivo Municipal de Ibirapuitã/RS; Ofício nº 183/2021 – Associação dos 

Estudantes Universitários de Ibirapuitã (ASSEUI); Ofício nº 184/2021 – 

Coordenadoria de Contrato de Concessão do Grupo CCR ViaSul; Ofício nº 

185/2021 – 6ª Superintendência Regional do DAER; Ofício nº 186/2021 – Ilmo. 

Sr. Fredolino Selmiro Schmidt; Ofício nº 190/2021 – Defensoria Pública do 

Estado do RS; E-mail – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Victor Graeff. Em 

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

onde foram apresentados os seguintes: -Requerimento nº 049/2021 de autoria do 

Ver. IVANIR URBANO BORN (PDT) que “Requer aprovação da justificativa 

de ausência na Sessão Plenária do dia 26 de julho de 2021”. Aprovado por 

unanimidade; -Indicação nº 024/2021 de autoria do Ver. ADRIANO RODRIGO 

MATTGE (MDB) que “Sugere ao Executivo Municipal, adequação da Quadra 

Poliesportiva Lorena de Fátima Barth, para uso no período de inverno”. 

Aprovada por unanimidade; -Moção nº 007/2021 de autoria dos Vereadores 

ADRIANO RODRIGO MATTGE (MDB), GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP 
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................................................continuação da ATA Nº 020/2021 – De 26/07/2021. 

 (PDT), ILVÂNIA EUNICE WENTZ (PP), IVANIR URBANO BORN (PDT), 

JONAS SANDERSON BALBINOTI (PDT), LUCIANO DREHMER (PP), 

MARCIO PINTO DA SILVA (MDB), NILVO ROYER (MDB) e OTÁVIO 

OSMAR KERN (PDT) - “MOÇÃO DE APOIO à reivindicação dos 

trabalhadores (as) da rede estadual de educação”. Aprovada por unanimidade; 

Moção nº 008/2021 de autoria do Ver. OTÁVIO OSMAR KERN (PDT) - 

“MOÇÃO DE REPÚDIO aos atos de discriminação racial”. Aprovada por 

unanimidade. Ainda no mesmo espaço, prosseguiu-se com a homenagem ao Sr. 

FREDOLINO SELMIRO SCHMIDT, proposta pela Verª. ILVÂNIA EUNICE 

WENTZ, como forma de demonstrar o reconhecimento da Câmara Municipal de 

Vereadores, pelos relevantes serviços prestados na Praça Municipal Tancredo 

Neves, conhecida como a “Mais Bela Praça do Estado do Rio Grande do Sul”. 

Primeiramente o 1º Secretário LUCIANO DREHMER realizou a leitura do 

homenageado. Em seguida, a Presidente solicitou que o Vice-Presidente 

ADRIANO RODRIGO MATTGE assumisse o comando da Mesa, para que ela 

pudesse realizar o seu pronunciamento como Vereadora proponente da 

homenagem. Feito isso, a Verª ILVÂNIA EUNICE WENTZ fez o seu 

pronunciamento como Vereadora proponente da homenagem. Na sequência o 

Vice-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. FREDOLINO SELMIRO SCHMIDT fez seu pronunciamento 

agradecendo a homenagem prestada. Por fim, o Vice-Presidente do Legislativo 

convidou a Verª. ILVÂNIA EUNICE WENTZ para realizar a entrega da placa de 

homenagem ao Sr. FREDOLINO SELMIRO SCHMIDT. Na sequência, o Vice-

Presidente ADRIANO RODRIGO MATTGE passou o comando da Mesa a 

Presidente do Legislativo ILVÂNIA EUNICE WENTZ. 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 Municipal, via Secretaria de Obras, melhorias na estrada próxima a 

propriedade do Sr. Sérgio Scharlau, em São José do Umbú, e também, melhorias 

no trecho de estrada próximo à divisa com o interior do município de Ernestina; -

Reforçou o pedido realizado na Sessão Ordinária do dia 28/06/21 ao Executivo 

Municipal, referente 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, através da Secretaria de Obras, o 
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................................................continuação da ATA Nº 020/2021 – De 26/07/2021. 

empedramento da estrada que dá acesso a propriedade do Sr. Arnildo J. 

Kollerausch, que está em péssimas condições de acessibilidade. Também, 

aproveitou para solicitar melhorias na estrada geral de Linha Jacuí, até a divisa 

com o município de Mormaço; -Solicitou ao Executivo Municipal, que estude a 

possibilidade de realizar a manutenção e pintura das paradas de ônibus de nosso 

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

Solicitou ao Executivo Municipal, que estude a ideia de elaborar um livro sobre a 

Rota das Terras Encantadas de nosso Município, considerando que possui lindas 

histórias sobre o roteiro turístico, deixando um belo registro; -Sugeriu que o 

Executivo Municipal, através da equipe de jardinagem da Praça Municipal, estude 

a possibilidade de plantar ciprestes no trevo de acesso ao município ou na entrada 

da cidade, sugestão essa feita por um cidadão local; -Solicitou que seja 

encaminhado um Ofício a Anegrid L. Gnich dos Santos, com o objetivo de 

parabeniza-la pela conquista do 1º Lugar no VI Concurso de Fotomontagem 

promovido pela AuE Software; -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria 

de Obras, a construção de um bueiro na propriedade do Sr. Lavoazir Sonda, que 

conforme conversado com o Secretário, já está no projeto; -Agradeceu o Ver. 

Gilberto José Musscopp e a Presidente do Legislativo pela reunião realizada com 

representantes da Patrulha Agrícola, onde trataram sobre a segurança pública do 

interior de nosso município. -Pedido Verbal do Ver. NILVO ROYER: -

Solicitou ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, o alargamento 

de estrada rural, no trecho entre a propriedade do Sr. José Avelino Bach até a 

propriedade do Sr. João Adriano Fleck, em Posse Cerrito. -Pedido Verbal do 

Ver. OTÁVIO OSMAR KERN: -Solicitou ao Executivo Municipal, a limpeza 

da Quadra Poliesportiva Lorena de Fátima Barth. -Pedidos Verbal do Ver. 

LUCIANO DREHMER: -Solicitou ao Executivo Municipal, que através do 

órgão competente, providencie uma melhor sinalização do quebra-mola 

localizado na Av. Cochinho, próximo ao Mercado do Libério. Considerando que 

foram esses os pedidos realizados pelos Edis, e não havendo nenhum inscrito no 

espaço do Pequeno Expediente, foi aberta a Ordem do Dia, e não havendo nenhum 

Processo Legislativo para leitura, discussão e votação, passou-se para o espaço 

destinado a Tribuna Livre, e não havendo nenhum inscrito no espaço da Tribuna 

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

espaço o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA, que na oportunidade complementeu 

a homenagem realizada ao Sr. FREDOLINO SELMIRO SCHMIDT, 
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................................................continuação da ATA Nº 020/2021 – De 26/07/2021. 

parabenizando também a família. Deixou o relato que o Sr. FREDOLINO 

SELMIRO SCHMIDT possui uma dupla de música com o Sr. ODIMAR 

SCHMITZ, popularmente conhecido como Pivi, possuindo muitas músicas 

gravadas. O vereador comentou que no sábado retrasado escutou no programa do 

Clarim Victorense uma música que falava do Município de Victor Graeff, em 

outras ocasiões já esteve escutando novamente sendo de autoria própria da dupla. 

Comenta que é interessante continuar tocando nas rádios muitas e muitas vezes 

pois, possuem letras de fundamento que conta histórias do Município e faz com 

que, o ouvinte reflita diante o sentido da música. Afirma que o Sr. FREDOLINO 

SELMIRO SCHMIDT além do trabalho com os ciprestes anima as pessoas com 

o talento musical. Considerando que foram essas as colocações do vereador 

inscrito 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 09 de agosto de 2021 (segunda-feira), 

às 16 horas e 30 minutos, 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 Maiara F. Schmidt, 

Fredolino S. Schmidt, Adelar Schmidt, Lairton A. Koeche, Caroline F. Rauber, 

Vera Cecília Wentz, Josias V. França e Bárbara Morgana Dahse. Câmara 

Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 29 dias do mês de julho do ano 

de 2021./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ 

 

ILVÂNIA EUNICE WENTZ                                      LUCIANO DREHMER  

                Presidente                  1º Secretário 
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