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ATA Nº 029/2021 Da Sessão Ordinária - Realizada em 22/11/2021. 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 18 

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

do Poder Legislativo, os seguintes Edis: ADRIANO RODRIGO MATTGE, 

DALVA SCHNEIDER, IVANIR URBANO BORN, JONAS 

SANDERSON BALBINOTI, LUCIANO DREHMER, MARCIO PINTO 

DA SILVA, NILVO ROYER e OTÁVIO OSMAR KERN, na oportunidade, 

também foi comunicado que o Ver. GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP, 

justificou sua ausência através do Requerimento nº 065/2021, o qual foi 

aprovado por unanimidade na Sessão anterior. Verificando o número legal de 

Edis presentes, a Sessão foi aberta pelo Vice-Presidente em Exercício no cargo 

de Presidente, Vereador ADRIANO RODRIGO MATTGE que 

primeiramente colocou em discussão e em votação a Ata nº 028/2021, da 

Sessão Ordinária do dia 08 de novembro de 2021, sendo aprovada por 

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

Executivo Municipal: Ofício nº 372/2021 – Encaminhamento de Projeto de 

Lei; Projeto de Lei nº 063/2021 que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município para o exercício financeiro de 2022”; Ofício nº 374/2021 – 

Comunicado Viagem à Brasília/DF; Ofício nº 376/2021 – Encaminhamento de 

resposta aos requerimentos; Ofício nº 385/2021 – Anexar e substituir no 

Projeto de Lei n.º 062/2021 as alterações conforme anexo; Ofício nº 388/2021 

– Encaminhamento de Projeto de Lei; Projeto de Lei nº 064/2021 que 

“Autoriza a Contratação temporária para atender a necessidade de 

excepcional interesse público, de 01 (um) médico clínico geral e dá outras 

providências”. Em seguida passou-se para a leitura dos expedientes recebido 

de diversos: Edital de Convocação – Cooperativa Escolar Coopmax; Ofício nº 

27129728/2021 – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Comunicado 

36843 – RGE; Convite – PROERD; Desistência – 1º Suplente de Vereador – 

PP, AUGUSTO JULIANO LISKA; Desistência – 2º Suplente de Vereador – 

PP, LUIS HENRIQUE FISCHER. Em seguida foi aberto o espaço para a 

Leitura dos Expedientes expedidos pelos vereadores: Pedido de Licença da 

Ver. ILVÂNIA EUNICE WENTZ – Mesa Diretora da Câmara de Vereadores 

de Victor Graeff; Convocação nº 015/2021 - 1º Suplente de Vereador – PP, 

AUGUSTO JULIANO LISKA; Convocação nº 016/2021 - 2º Suplente de 

Vereador – PP, LUIS HENRIQUE FISCHER; Convocação nº 017/2021 – 3ª 

Suplente de Vereador – PP, DALVA SCHNEIDER; Ofício nº 256/2021 – 
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Executivo Municipal; Ofício nº 257/2021 – Executivo Municipal; Ofício nº 

258/2021 – Escritório Municipal da EMATER/RS; Ofício nº 259/2021 – Moto 

Grupo Perdidos na Poeira; Ofício nº 260/2021 – Júlio Arlindo Mann; Ofício nº 

261/2021 – Gabriel Orlei Beffart; Ofício nº 262/2021 – Cláudio Jacobs Junior; 

Ofício nº 263/2021 – Sidinei de Freitas; Ofício nº 264/2021 – Gabriel Freitas; 

Ofício nº 265/2021 – Dep. Fed. Giovani Cherini; Ofício nº 266/2021 – Dep. 

Fed. Giovani Cherini; Ofício nº 267/2021 – Dep. Fed. Giovani Cherini; Ofício 

nº 268/2021 – Dep. Fed. Giovani Cherini; Ofício nº 269/2021 – Dep. Fed. 

Afonso Motta; Ofício nº 272/2021 – Vice-Presidente da Mesa Diretora. Em 

seguida passou-se para o espaço dos expedientes apresentados pelos 

vereadores, onde foram apresentados os seguintes: -Requerimento nº 

070/2021 de autoria da Verª. DALVA SCHNEIDER (PP) que “Requer ao 

Executivo Municipal, que verifique a viabilidade de realizar a cobrança de 

multa aos proprietários dos terrenos baldios que se encontram em situações 

críticas”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 071/2021 de autoria 

do Ver. IVANIR URBANO BORN (PDT) que “Solicita a Presidência do 

Poder Legislativo Municipal, que adote as providências necessárias para 

alterar as informações constantes no site da Câmara de Vereadores no que se 

refere as atividades parlamentares dos Vereadores e Vereadoras”. Aprovado 

por unanimidade; -Requerimento nº 072/2021 de autoria do Ver. IVANIR 

URBANO BORN (PDT) que “Solicita ao Executivo Municipal, que este 

informe se, em nosso Município, a remuneração do conjunto dos profissionais 

do magistério da educação básica alcança o mínimo exigido de 70% dos 

recursos do Fundeb assim como em relação aos 30% destinados aos demais 

profissionais da educação e quais as providências que serão adotadas numa 

eventual sobra de valores”.  Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 

073/2021 de autoria do Ver. IVANIR URBANO BORN (PDT) que “Solicita 

ao Executivo Municipal, que determine a adoção das providências necessárias 

para a abertura de processo administrativo junto ao Governo do Estado com 

o objetivo de obter a doação dos imóveis de matrícula 707 e 1245”. Aprovado 

por unanimidade; -Indicação nº 036/2021 de autoria da Verª. DALVA 

SCHNEIDER (PP) que “Sugere ao Executivo Municipal, que através da 

Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, seja implantado na 

rede municipal de ensino um projeto de estudo que vise abordar assuntos 

voltados ao tradicionalismo gaúcho, bem como, sobre a história e a evolução 
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do município”. Aprovada por unanimidade; -Indicação nº 037/2021 de autoria 

da Verª. DALVA SCHNEIDER (PP) que “Sugere ao Executivo Municipal, que 

estude a possibilidade de realizar a revitalização do Parque Infantil da Praça 

Municipal Tancredo de Almeida Neves”. Aprovada por unanimidade; -

Indicação nº 038/2021 de autoria da Verª. DALVA SCHNEIDER (PP) que 

“Sugere ao Executivo Municipal, que estude a possibilidade de implantar 

placas de identificação das ruas e avenidas de nosso município”. Aprovada 

por unanimidade; -Indicação nº 039/2021 de autoria da Verª. DALVA 

SCHNEIDER (PP) que “Sugere ao Executivo Municipal, que estude a 

viabilidade de disponibilizar passeios, de forma gratuita, aos integrantes do 

Grupo da Terceira Idade, para diferentes pontos turísticos da região”. 

Aprovada por unanimidade; -Indicação nº 040/2021 de autoria da Verª. 

DALVA SCHNEIDER (PP) que “Sugere ao Executivo Municipal, que através 

do Departamento do Turismo, realize a implantação de placas motivacionais 

na Praça Municipal Tancredo de Almeida Neves”. Aprovada por unanimidade; 

-Indicação nº 041/2021 de autoria da Verª. DALVA SCHNEIDER (PP) que 

“Sugere ao Executivo Municipal, que estude a viabilidade de construir um 

pórtico nas duas principais entradas e/ou saídas de nossa cidade”. Aprovada 

por unanimidade. Sendo que foram esses os expedientes apresentados pelos 

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

Verbais da Verª. DALVA SCHNEIDER (PP): -Solicitou ao Executivo 

Municipal, através da Secretaria de Obras, a recuperação e o alargamento da 

ponte localizada no Primeiro Distrito, próxima as propriedades dos Senhores 

Alsenio A. Markus e Paulino Stafen, pois na situação que se encontra, está 

dificultando a passagem de maquinários agrícolas; -Solicitou ao Executivo 

Municipal, que na possibilidade seja realizada a troca do jogo de maçanetas da 

porta principal da Casa do Artesão. Pedidos Verbais do Ver. IVANIR 

URBANO BORN (PDT): -Solicitou ao Executivo Municipal que através da 

Secretaria de Obras, seja verificada as condições da estrada que dá acesso a 

Floricultura do Sr. Mirco L. Goellner, e que seja providenciado a recuperação 

da mesma com a colocação de pedra saibro nos pontos necessários, com o 

objetivo de melhor as condições de trafegabilidade da via; -Solicitou à 

Presidência do Poder Legislativo, que na possibilidade seja providenciada uma 

agenda com a Empresa CCR ViaSul, para tratar sobre a duplicação da BR-386, 

dentro do território do município de Victor Graeff/RS. Embora, se tem 
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conhecimento de que o prazo para a execução dos trabalhos não esteja próximo, 

o Vereador ressalta que é importante analisar, observar e debater sobre os 

projetos que a empresa já possui elaborados para este trecho, para que com este 

conhecimento possam ser apresentadas sugestões de alterações, buscado 

melhorias para esta localidade; -Solicitou o encaminhamento de ofício, em 

nome de todos os vereadores desta Casa Legislativa, à Superintendência da 

Receita Federal da região de Passo Fundo, solicitando que na possibilidade seja 

realizada a destinação de um ônibus apreendido pela Receita Federal ao nosso 

município, para que este possa ser utilizado no transporte dos estudantes 

universitários da Associação Victorense de Estudantes Universitários de Victor 

Graeff/RS (AVEU). Pedido Verbal do Ver. OTÁVIO OSMAR KERN 

(PDT): -Solicitou ao Executivo Municipal que através da Secretaria de Obras, 

realize o empedramento do acesso a propriedade do Sr. Cássio Pinto, em São 

José do Umbú. Pedido Verbal do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA 

(MDB): -Solicitou o encaminhamento de ofício de parabenização à dupla Veri 

e Júlia, pela conquista do 2º lugar no 4º Festival Regional da Canção, na 

categoria IV, realizado nos dias 12 e 13 de novembro, em São Paulo das 

Missões/RS. -Pedidos Verbais do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE 

(MDB): -Solicitou o encaminhamento de ofício de parabenização à dupla Lara 

e Glória, pela conquista do 1º lugar no 4º Festival Regional da Canção, na 

categoria I, realizado nos dias 12 e 13 de novembro, em São Paulo das 

Missões/RS; -Sugere ao Executivo Municipal, que providencie a instalação de 

forro no Centro de Convivência do Idoso Elma Löff, pois embora tenha ar 

condicionado no local, o calor é excessivo. 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 061/2021 de autoria do Executivo Municipal 

que “Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a Secretaria de 

Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências” 

o Ver. NILVO ROYER, solicitou pedido de vistas do mesmo, o qual foi 

aprovado pelo plenário por unanimidade. O Projeto de Lei nº 062/2021 que 

“Autoriza a Contratação por Período Determinado, de 01 (um) Médico (a) 

Veterinário (a), para atender a necessidade de Excepcional Interesse Público” 

foi aprovado pela maioria dos votos (Abstenção do Ver. IVANIR U. BORN). 
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O Projeto de Lei nº 064/2021 que “Autoriza a Contratação temporária para 

atender a necessidade de excepcional interesse público, de 01 (um) médico 

clínico geral e dá outras providências” foi 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. Primeiramente o Ver. IVANIR URBANO 

BORN utilizou do espaço para relatar o convite recebido da Associação das 

Câmaras de Vereadores do Alto da Serra do Botucaraí (AVASB) para uma 

reunião, a qual foi realizada no dia 28 de outubro no município de Soledade/RS. 

Destacou que esteve presente no encontro, o Secretário Estadual de 

Desenvolvimento Econômico, EDSON BRUM, e que este realizou uma 

apresentação muito boa. Destacou ainda que o evento contou com a presença 

de diversos vereadores da região e até mesmo alguns prefeitos. Ainda, salientou 

o vereador que, sempre que participa destes encontros de associações percebe 

a importância, destacou que particularmente é municipalista e acredita bastante 

nas entidades que representam o municipalismo, sejam de prefeitos, entidades, 

associações das câmaras de vereadores, pois pensa que é preciso participar 

mais, se dedicar um pouco mais. Expõe que presenciou a fala do secretário em 

relação aos projetos existentes, e destacou que várias vezes o Município tem 

acompanhado e tentado participar, que tem se credenciando, e evidencia que, 

já é de conhecimento que possui uma limitação de recursos, exemplificando o 

assunto com o projeto Pavimenta RS, explicando que tinha R$100.000,00 (cem 

mil reais) e o pedido foi para R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), 

destacando que  todos os municípios possuem carência e demandas de 

pavimentação e de infraestrutura, assim, enfatizou que será necessário buscar 

outra fonte de financiamento, seja com o governo do estado ou com bancos de 

fomento. Dando sequência, pronunciou que esteve acompanhando a 

manifestação e o pedido do colega Ver. NILVO ROYER, no qual, pediu 

informações sobre o que faltava ser concluído no Centro de Saúde Ivo Otto 

Schneider e o executivo retornou, embora isso já havia sido questionado no 

início do ano, a resposta foi lida na sessão anterior, inclusive foram lidos todos 

os anexos do ofício, lembrando a comunidade sobre o que faltava fazer. Em 

seu ver, acredita que está na hora de terminar pois, não vê eficiência 

administrativa para levar um ano para realizar as complementações que 

faltavam fazer, sabe que não é por falta de dinheiro, pois todos sabem do 
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superávit financeiro que o município está tendo este ano. Comentou que os R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais) que estão sendo gastos para fazer a parte 

elétrica, corresponde a um pequeno valor quando comparado com o superávit. 

Ressaltou que o local dispõe de três enfermarias, além disso, é preciso 

fortalecer e melhorar o serviço de assistência à saúde em nosso município, e 

diante disso, espera que não passe deste ano para que o local possa ser utilizado 

pela comunidade. Na sequência o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA usou do 

espaço para realizar algumas parabenizações, primeiramente parabenizou o 

Vice-Presidente em exercício que, lembrou de enviar oficio para as meninas 

Lara e Glória pela conquista e já desejando os seus votos de parabenização 

também. Em segundo momento, parabenizou a Verª. DALVA SCHNEIDER, 

comentou que na outra vez que a mesma assumiu não teve a oportunidade de 

participar de sessão ordinária, destaca que foi uma honra tê-la ao lado durante 

essa sessão plenário, complementa destacando que percebeu que a mesma foi 

bastante atuante e nesta oportunidade foi possível que todos presenciassem e 

participassem dos seu requerimentos e indicações, ressaltando que com certeza 

o executivo irá olhar com carinho os pedidos, assim como, olha e analisa o de 

todos com muito cuidado pois não é feito distinção de nem um pedido, todos 

são olhados com os mesmos olhos. Afirma que é sempre bom o sexo feminino 

estar presente na Casa de Leis, as mulheres precisam ocupar o espaço e aos 

poucos estão ocupando. Dando seguimento pronunciou-se referente a fala do 

Ver. IVANIR U. BORN, destaca que descorda, infelizmente possui algumas 

vezes divergências de ideias, referente a parte da iluminação foi notificado 

mais duas ou três vezes as pessoas responsáveis, complementou que não é o 

executivo que não quer abrir, o quanto antes, melhor, todos estão ansiosos para 

a conclusão e consequentemente poder atender melhor a população, porém, 

enquanto não estiver adequado diante as normas que são exigidas pela 6ª 

Coordenadoria Regional de Saúde, não será dada a liberação, justificou que 

esses serviços de reforma são demorados e burocráticos, e que já presenciou 

serviços de trocas de torneiras e pias que não estavam de acordo, com isso,  são 

esses detalhes que vai se prorrogando o tempo, explica que entende o lado do 

colega, está apenas fazendo a sua parte cobrando do executivo. Concluiu a sua 

fala dizendo que será uma grande honra apresentar o Centro de Saúde 

funcionando a população. Por fim, o Ver. LUCIANO DREHMER usou do 

espaço para parabenizar também a Verª. DALVA SCHNEIDER, comentou que 
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a mesma foi sua professora de alfabetização e espera ter feito boas leituras no 

decorrer da sessão plenária como Secretário, pois, na escola foram cobrados e 

espera ter feito jus aos ensinamentos de sua educadora. Considerando que 

foram essas as colocações dos vereadores inscritos no espaço das explicações 

pessoais, findo a Ordem Dia, o Vice-Presidente em exercício agradeceu a 

presença de todos e CONVOCOU os Vereadores para a próxima sessão 

ordinária que será realizada no dia 13 de dezembro de 2021 (segunda-feira), 

às 18 horas e 30 minutos, na Sede do Poder Legislativo, salvo em caso de 

convocação extraordinária. Ao mesmo tempo o Vice-Presidente em exercício 

DECLAROU encerrada a Sessão Ordinária, que contou com a presença de 

Ilvânia Eunice Wentz, Vera Cecília Wentz, Josias Vieira França, Caroline 

Franciane Rauber e Bárbara M. Dahse. Câmara Municipal de Vereadores – 

Victor Graeff/RS, aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2021./././././././././ 

 

ADRIANO RODRIGO MATTGE                                LUCIANO DREHMER  

    Vice-Presidente em Exercício                 1º Secretário 
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