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ATA Nº 030/2021 Da Sessão Ordinária - Realizada em 13/12/2021. 

Aos treze dias do mês de dezembro 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, 

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 029/2021, da 

Sessão Ordinária do dia 22 de novembro de 2021, sendo aprovada por 

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

Executivo Municipal: Ofício nº 397/2021 – Encaminhamento de resposta aos 

requerimentos; Ofício nº 401/2021 – Encaminhamento de Projeto de Lei; 

Projeto de Lei nº 065/2021 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

contratar Professor (a): de Língua Portuguesa, de História e anos iniciais por 

necessidade temporária de excepcional interesse público”; Convite – Escolha 

das Soberanas; Ofício nº 403/2021 – Solicita a substituição do anexo do 

Balancete da despesa do Projeto de Lei nº 063/2021; Ofício nº 404/2021 – 

Impactos Orçamentários para o Projeto de Lei nº 061/2021 e Projeto de Lei 

Complementar nº 003/2021; Ofício nº 402/2021 – Encaminhamento de Projeto 

de Lei; Projeto de Lei nº 066/2021 que “Autoriza o poder Executivo 

Municipal a contratar 01 (um) Auxiliar de Ensino por necessidade temporária 

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

expedientes recebido de diversos: Convite – Secretaria de Educação, Cultura, 

Desporto e Turismo; E-mail – Ministério Público; Convite – Subseção da OAB 

de Não-Me-Toque/RS; E-mail – 10ª Região Fiscal da Receita Federal; Convite 

– Dep. Est. Gabriel Souza; Convite – Sec. Mun. Saúde e Assistência Social. 

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

vereadores: Ofício nº 273/2021 – Executivo Municipal; Ofício nº 274/2021 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 275/2021 – Superintendente da 10ª Região 

Fiscal da Receita Federal; Ofício nº 276/2021 – Veri e Júlia; Ofício nº 277/2021 

– Lara e Glória; Ofício nº 278/2021 – Executivo Municipal; Ofício nº 279/2021 

– CCR ViaSul. Na oportunidade, o Ver. IVANIR URBANO BORN solicitou 

cópia dos ofícios que foram entregues durante a viagem a Brasília/DF. Em 

seguida passou-se para o espaço dos expedientes apresentados pelos 
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............................................continuação da ATA Nº 030/2021 – De 13/12/2021. 

vereadores, onde foram apresentados os seguintes: -Requerimento nº 

074/2021 de autoria do Ver. JONAS SANDERSON BALBINOTI (PDT) que 

“Requer ao Executivo Municipal, que verifique a possibilidade de 

disponibilizar caçambas ou containers para o depósito de entulhos 

provenientes de construção civil e/ou reformas”. Aprovado por unanimidade; 

-Requerimento nº 075/2021 de autoria do Ver. IVANIR URBANO BORN 

(PDT) que “Solicita ao Executivo Municipal, informações sobre a conclusão 

da Sindicância que investigou a invasão por hacker do sistema de informática 

do Município no mês de dezembro de 2020”. Aprovado por unanimidade; -

Indicação nº 042/2021 de autoria do Ver. IVANIR URBANO BORN (PDT) 

que “Solicita ao Executivo Municipal, que este envie ao Governo do Estado 

projetos que contemplem ações e obras direcionadas ao apoio da agricultura 

familiar, agroindústrias, o turismo, projetos esportivos e a irrigação em nosso 

Município”. 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 (PDT): -Solicitou ao Executivo Municipal que entre em contato 

com a empresa Coprel, a qual está realizando a instalação da nova rede de 

energia elétrica trifásica na saída de São José da Glória para Não-Me-Toque, 

com o objetivo de solicitar melhorias na sinalização do local de trabalho para 

evitar o acontecimento de acidentes, tendo em vistas que alguns pontos são de 

pouca visibilidade; -Pedidos Verbais do Ver. JONAS SANDERSON 

BALBINOTI (PDT): -Solicitou ao Executivo Municipal a pintura de duas 

faixas de segurança sendo, uma na esquina da Rua Belarmino Pena com a Rua 

Oscar Hermes e a outra na esquina da Rua Belarmino Pena com a Rua Felipe 

Leopoldo Escher, em virtude da EMEI Felippe Alflen, tendo em vista que estas 

faixas de segurança são de necessidade extrema; -Solicitou ao Executivo 

Municipal que na possibilidade seja realizado a recuperação da iluminação 

pública em frente a Padaria Broth Haus e também na Rua que dá acesso ao 

CTG Galdino Marques; -Solicitou ao Executivo Municipal, que através da 

Secretaria de Obras sejam realizadas melhorias na estrada geral de São José do 

Umbú, bem como que sejam tomadas as providências em relação as melhorias 

na sinalização da ponte localizada próxima a propriedade do Sr. Otmar Seibt; 

-Pedidos Verbais do Ver. IVANIR URBANO BORN (PDT): -Solicitou o 

envio de ofício à Defesa Civil do Estado, à Secretaria Estadual da Agricultura, 
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Pecuária e Desenvolvimento Rural, à Secretaria Estadual de Obras e Habitação, 

ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e para as agências 

bancárias e cooperativas que financiam em nosso Município, reportando a 

situação da estiagem, sobre as dificuldades que os produtores agropecuários 

estão enfrentando, e desta forma solicitar que estas entidades tenham uma 

preocupação especial com todos em relação aos programas de apoio que 

deverão ser oferecidos, principalmente para os agricultores, tendo em vista que 

a estiagem está causando prejuízos enormes. Ainda, solicitar também que o 

Município de Victor Graeff seja incluído nas visitas da Defesa Civil e nas 

futuras programações das secretarias mencionadas, no que diz respeito aos 

programas de apoio que vão acontecer possivelmente, com relação a recursos 

para açudes de irrigação, poços artesianos, entre outros benefícios que serão 

necessários para o município. Também, solicitar as instituições bancárias e as 

cooperativas, que em relação aos financiamentos tenham atenção e 

sensibilidade com as dificuldades que os produtores deveram enfrentar; -

Solicitou que seja encaminhado ao Executivo Municipal, cópia da resposta 

recebida do Departamento da Receita Federal, na qual consta que a destinação 

de mercadorias/veículos apreendidos deve ser feita pelo responsável do órgão 

beneficiário, no caso, chefe do poder executivo municipal. O pedido é 

justificado, tendo em vista que em outra oportunidade o Executivo Municipal 

respondeu que o Poder Legislativo poderia encaminhar esta solicitação 

também, assim, com esta resposta, pode-se concluir que quem tem a 

competência e a autoridade é o Poder Executivo, e não o Poder Legislativo; -

Pedidos Verbais dos Vereadores ADRIANO R. MATTGE (MDB), 

MARCIO P. DA SILVA (MDB), NILVO ROYER (MDB), ILVÂNIA 

EUNICE WENTZ (PP) E LUCIANO DREHMER (PP): -Solicitam o 

encaminhamento de ofício à Cooperativa Escolar COOPMAX, da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Leonel de Moura Brizola, com o objetivo 

de parabenizar a diretoria desta cooperativa por todo o trabalho que vem sendo 

desenvolvido, estendo os votos ao Secretaria de Educação, Cultura, Desporto 

e Turismo, Sr. Fábio A. Dirings, à Diretora da EMEF. Leonel de Moura 

Brizola, Sra. Izabel S. B. Marquetti, ao Presidente do Sicredi Alto Jacuí, Sr. 

Gervásio Jorge Diehl, à Gerente da Agência do Sicredi de Victor Graeff, Sra. 

Franciele J. D. Alberton, à Assessora de Desenvolvimento, Sra. Ana Müller, à 

Coordenadora da Cooperativa Escolar, Sra. Fabiane Kemmerich e à Professora 
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Josiane Dillenburg, desejando sucesso e vida longa para todos; -Solicitam o 

encaminhamento de ofício à Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Marcílio Dias, parabenizando os trabalhos desenvolvidos no Programa União 

Faz a Vida, estendo os votos à EMATER/RS, ao Sindicato, e também à 

Cooperativa Escolar COOUNITRA; -Solicitam o encaminhamento de ofício à 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Marcílio Dias, com o objetivo de 

parabenizar a aluna Amanda Worst pela conquista da medalha de prata e o 

aluno Alex Ismael Neuhaus pela conquista da medalha de bronze, na 1ª Edição 

da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE), bem como, 

parabenizar os alunos Ariel Fath, Gabriel Fath, Geovane Kruger e Eláli Finger 

pelos certificados de Menção Honrosa recebidos; -Solicitam o 

encaminhamento de ofício à Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e 

Turismo, com o objetivo de encaminhar votos de parabenização as Escolas 

Municipais de Educação Infantil Cantinho do Amor e Felippe Alflen e a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Leonel de Moura Brizola, pela realização e 

organização das formaturas, e também parabenizar todos os formandos; -

Solicitam o encaminhamento de ofício ao Deputado Federal Heitor Schuch, 

solicitando que na possibilidade seja destinada uma emenda parlamentar para 

aquisição de um trator e uma máquina ensiladeira, tendo em vista que nosso 

Município possui uma grande demanda para estes equipamentos agrícolas, pois 

muitos produtores de leite estão enfrentando situações complicadas. 

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 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. 

LUCIANO DREHMER (PP) solicitou pedido de vistas do projeto, o qual foi 

aprovado por unanimidade. Durante a discussão do Projeto de Lei 

Complementar nº 003/2021 que “Altera a Lei Complementar nº 1755/2017 

(Código Tributário Municipal) no Capítulo do Imposto Sobre Serviços (ISS) e 

dá outras providências”, foi apresentada Emenda Modificativa nº 001/2021 

ao Projeto de Lei Complementar nº 003/2021 pelo Ver. ADRIANO 

RODRIGO MATTGE (MDB), a qual foi aprovada por unanimidade. Dessa 

maneira, o Projeto de Lei Complementar nº 003/2021 foi aprovado por 
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unanimidade com Emenda Modificativa nº 001/2021. O Projeto de Lei 

Complementar nº 004/2021 que “Altera parágrafos do Art. 6º da Lei 

Complementar n.º 1924/2021 (Código Tributário Municipal), e dá outras 

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

de Lei Complementar nº 005/2021 que “Dispõe sobre o Parcelamento, a 

remissão, a compensação, a dação em pagamento, a revisão e o cadastro de 

créditos tributários e não-tributários, inscritos ou não em dívidas ativas” o 

Ver. NILVO ROYER (MDB) solicitou pedido de vistas do referido projeto, o 

qual foi aprovado por unanimidade. Durante a discussão do Projeto de Lei nº 

063/2021 que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o 

exercício financeiro de 2022” do foram apresentadas as Emendas 

Modificativas nº 001, 002, 003, 004 e 005 ao Projeto de Lei nº 063/2021 pelo 

Ver. IVANIR U. BORN (PDT), as quais foram todas aprovadas por 

unanimidade. Assim, o Projeto de Lei nº 063/2021 foi aprovado por 

unanimidade com as Emendas Modificativas nº 001, 002, 003, 004 e 

005/2021. Considerando que foram esses os projetos lidos e discutidos, passou-

se para o espaço da Tribuna Livre, onde estava inscrita a Diretora da Escola 

Estadual de Educação Básica Dr. José Maria de Castro, Sra. MONICA A. S. 

KOECHE, com a finalidade de solicitar uma ajuda de custos, especificamente, 

auxilio na compra das tintas para pintura da quadra esportiva que se encontra 

localizada logo atrás da escola. A Diretora argumentou que os alunos lhe 

procuraram a um tempo atrás para montar um projeto de revitalização daquele 

espaço, comentou que observando o ambiente, está realmente bastante 

deteriorado. Destacou no momento, algumas ideias que surgiram, sendo elas: 

construção de uma quadra de areia, limpeza e pintura da quadra, revitalização 

e organização de um espaço para salto em distância. Complementou em sua 

fala afirmando que, é um lugar bem legal para um programa em família, 

justificando assim, a real importância de manter o local conservado e acolhedor 

e que, ouvindo os seus alunos teria como dever moral se deslocar até a Casa de 

Leis e solicitar a contribuição, da mesma forma que, em outro dia procurou o 

Executivo Municipal e através da secretaria de obras eles também fizeram a 

sua parte, realizando terraplanagem para colocação da quadra de areia. 

Destacou que os alunos se mobilizaram, sendo assim, eles foram atrás de 

donativos em dinheiro para a compra da areia, desse modo, conseguindo uma 

boa parte, acredita a professora que essa iniciativa é muito importante da parte 
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deles. Outra ideia levantada para mais tarde seria até uma iluminação no local, 

a educadora convidou os vereadores para visitar e dar uma olhada no ambiente, 

ressaltou que não foi gasto com mão de obra até o momento, sendo assim, quem 

fez a pintura foram os alunos juntamente com o professor sendo um momento 

muito importante em seu ver questionando pois, se o alunos não aprenderem 

na escola irão apender aonde?. Acentuou que faltou dinheiro para pagar o 

restante das tinhas e por esse motivo, solicitou a ajuda dos vereadores e afirmou 

que, com um pouquinho de ajuda de cada um, pode-se fazer um projeto bem 

legal, o intuito é simplesmente revitalizar algo que já existe, manter e investir. 

Finalizou sua fala pedindo com bastante sensibilidade, é um investimento para 

os jovens uma forma de valorizar os seus interesses, sabe que os vereadores 

são sabedores das Leis e podem encontrar caminhos para ajudar e auxiliar no 

projeto. Agradeceu o espaço fornecido. Logo após, foi aberto o espaço das 

explicações pessoais, o primeiro Vereador a utilizar o espaço foi o Ver. 

MARCIO PINTO DA SILVA que dialogou sobre a fala da Diretora MONICA 

A. S. KOECHE que estava presente na sessão representando seus alunos e a 

escola JOMAC. Afirmou o vereador que, com certeza os alunos almejam 

algumas coisas, com isso, os professores e a sociedade precisam denotar, não 

é possível interromper de imediato um sonho. Salientou que perante a Lei o 

Município limita muito, ainda mais a escola sendo estadual, atualmente 

existem muitos empecilhos que proíbem o Município ou a Câmara de 

Vereadores destinar recursos para órgãos estaduais, apesar que muitas vezes 

gostaria que fossem destinados, mas não é possível pular essas etapas, visto 

que, vem penalizações, cobranças e multas, porém, nada impede de ajudar 

como cidadãos. Destacou o ponto de vista da Câmara de Vereadores, e 

acentuou que, particularmente não sabe completamente a parte jurídica, mas, 

acredita que não possui nem uma possiblidade de ajudar a escola por ela ser 

estadual como de outras entidades é feito algumas destinações que não 

possuem vínculo com a Estado. Na sequência pronunciou-se referente a atual 

situação, que está bem complicada, sendo que já vem vários dias com uma 

grandiosa seca e se solidariza com os produtores de leite, criadores de frangos 

em virtude de, não produzindo milho e não tendo oportunidade de plantar o 

preço irá aumentar muito, também agricultores e todas as classes do 

agronegócio de dependem das condições climáticas, destacou que não adianta 

de nada vir até a sessão afirmar que fica sentido por não chover, todos estão 
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sentidos e torcendo que venha uma chuva boa para amenizar um pouco as 

perdas pois, já foi perdido muito, plantações de milho já foram cortadas 

basicamente sem nada de nutrientes somente palha, entretanto, irá alimentar os 

animais e consequentemente poderão produzir o leite. Concluiu sua fala 

constatando que se solidariza a todas essas classes. Na sequência, o Ver. 

GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP realizou sua inscrição no espaço para relatar 

sobre a viagem a Brasília salientando a agenda da semana, a qual, estava 

acompanhado do Prefeito Municipal LAIRTON A. KOECHE e do o Secretário 

de Administração ISMAEL ELGER. Destacou que estiveram visitando o 

Gabinete do Deputado Federal MÁRCIO BIOLCHI, com o intuito de 

agradecer a Emenda do Caminhão R$238.500,00 (duzentos e trinta e oito mil 

e quinhentos reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais) para saúde. Aproveitaram 

o momento para solicitar também R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 

reais) para infraestrutura esportiva. Logo após estiveram visitando o Gabinete 

do GIOVANI CHERINI momento, em que, foram entregues vários ofícios da 

Câmara e averiguaram o andamento do recurso referente a retroescavadeira. 

Visitaram o Gabinete do Deputado Federal COVATTI FILHO com a 

finalidade de agradecer a Emenda de R$100.000,00 (cem mil reais) para saúde 

e firmar recursos para praça R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

Posteriormente, estiveram presentes no gabinete do Senador LUIS CARLOS 

HEINZE com a intenção de agradecer a emenda de R$150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais) destinada para a saúde e firmar recurso de R$350.000,00 

(trezentos e cinquenta mil reais) para a agricultura. O vereador comentou que 

também realizaram visita no FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação) com objetivo de receber o termo de compromisso para ampliação a 

Escola de Educação Infantil Cantinho do Amor. Em seguida, se deslocaram até 

o gabinete do Deputado Federal PEDRO WESTPHALEN para agradecer a 

destinação de R$100.000,00 (cem mil reais) para saúde e acompanhar R$ 

290.000,00 (duzentos mil reais) para aquisição de ambulância. Ressaltou que 

estiveram também, no MINISTÉRIO DA CIDADANIA para averiguar 

recursos federais para casas populares. Realizaram visita ao Senador LASIER 

MARTINS no qual, está em andamento R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

Concluiu sua fala agradecendo a Presidente do Legislativo e o Executivo 

Municipal pela oportunidade. Em seguida o Ver. IVANIR URBANO BORN 

utilizou do espaço para fazer uma rápida observação em relação as Emendas 
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Parlamentares, afirmou que estão sim com o PDT apesar de ter apenas três 

Deputados Federais, mas estão buscando alguma emenda, pois, não se pode 

misturar politicas partidárias com interesses do Município. Destacou o 

vereador que na sexta-feira esteve na cidade de Victor Graeff o Assessor do 

Deputado AFONSO MOTTA, em que, já estão desde o final do ano passado 

fazendo contato, também, citou o recurso do LASIER MARTINS que é recurso 

para o aumento da EMEI de um tempo atrás, em que, o partido do PDT 

participou da busca deste recurso, e irá continuar brigando por isso.  Em 

seguida, direcionou sua fala a Diretora MONICA A. S. KOECHE e as demais 

pessoas que a acompanharam, frisando que foi bom a mesma ter vindo até a 

Casa Legislativa conversar com os vereadores, afirmou que gosta muito da 

escola JOMAC e abordou que até foi sua aluna no tempo em que era professor 

concursado de biologia e, inclusive, era uma boa aluna, que bom que 

atualmente está trabalhando na direção. Expôs que o que depender de si, será 

feito o possível para colaborar, para que, melhore a infraestrutura e as 

condições de trabalho dos professores, onde os alunos possam exercer 

atividades físicas, declarou o que puder particularmente ajudar e ressaltou que 

seria importante colocar o orçamento futuramente do que for gasto para ter uma 

ideia, acredita que todos presentes poderiam pensar melhor em ajudar, com 

isso, aproveitou do espaço para deixar um desafio, esteve participando de uma 

conversa mais cedo sobre como seria importante trabalhar em Victor Gareff 

com mais união em alguns aspectos, mencionou que cada um tem o seu partido, 

religião, time de futebol, mas em algumas coisas é preciso se unir mais e deixar 

de lado questões secundárias. Destacou a questão do esporte que esteve 

conversando com o Ver. LUCIANO DREHMER, sobre as dificuldades que as 

entidades têm para se manter, citando o exemplo da SODESC, assim, como as 

escolas e o CPM também possuem impasses, o Estado não arrecada os recursos 

necessários, assim como, possui as comunidades do interior que também não é 

diferente. Realizou colocações sobre um projeto que apresentou, mas não é só 

seu, pois, várias pessoas já sugeriram também de anos atrás para usar a área da 

escola JOMAC para criar um centro esportivo, uma área esportiva e cultural 

que poderia ser da escola do Município  de toda a comunidade, porém, afirmou 

que até hoje não deu resultado, sendo assim, lançou o desafio se a escola a 

direção concordasse em talvez um dia reunir-se e sentar juntos para discutir 

algo de interesse comum a todos, sendo o legislativo, o executivo, a escola, o 
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CPM, a comunidade, os professores, enfim, toda a comunidade escolar até 

mesmo da Escola Leonel de Moura Brizola e a SODESC para discutir um 

projeto que possa conciliar interesses e recursos. Em sua fala, destacou que é 

preciso pensar para frente, os projetos são para longo prazos, esses projetos da 

escola podem ser incrementados, são projetos que não precisam mexer muito 

com infraestrutura, como a diretora falou, são investimentos pontuais. 

Evidenciou que é necessário fazer agora o que precisa, citando que os projetos 

apresentados são ótimos, é importante a participação dos alunos pois se não 

comprometer o professor e o aluno irão perdê-los, visto que, não possuem 

compromisso com a atividade. Complementou sua fala que gostaria de então, 

convidar para uma reunião e conversar sobre o assunto se concordarem, 

concluiu o momento explanando que tem o seu apoio pessoal com relação à 

proposta. Logo após, o Ver. ADRIANO R. MATTGE iniciou a sua fala 

cumprimentando todas as pessoas presentes e desejando que sejam sempre 

bem-vindos, pois a Casa Legislativa é a casa do povo. Dando seguimento, 

explanou sobre o pedido de vista que não foi discutido anteriormente diante o 

regimento interno da casa, é um projeto que existe um convênio com a 

Secretaria de Segurança do Estado, afirma o vereador que foi pedido vista para 

que, pudesse ampliá-lo para os efetivos da Policia Civil do Município ter uma 

ajuda do Estado. Logo após, o vereador direcionou sua fala para a Professora 

MONICA A. S. KOECHE, assegurando que ano que vem será iniciado o 

projeto da Câmara Mirim trabalhando junto e mantendo a parceria de sempre 

movendo com diferencial. Fez uso do espaço para expor algumas notícias a 

respeito do Sindicato dos Trabalhadores, do dia 03 de dezembro, sexta-feira, o 

Presidente do Sindicato VOLNEI J. SCHREINER esteve em Santa Cruz do Sul 

momento em que, conversou com o Presidente de FETAG (Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura) CARLOS J. SILVA e também com o Presidente 

da CONPAC. Citou que VOLNEI colocou toda a situação que a estiagem está 

causando com perca de quase 100% do milho onde terá consequências muito 

graves na produção leiteira, como pouca silagem e de péssima qualidade. Outra 

situação relatada no momento foi a questão da soja, a qual, o zoneamento vai 

até o dia 31 de dezembro destacando que falta muito pouco e falta muito ainda 

para ser plantado, desse modo, os dois envolvidos na conversa afirmaram que 

irão levar a diante as preocupações do Presidente VOLNEI J. SCHREINER. 

Também na segunda-feira o Presidente entrou em contato com o Prefeito 
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Municipal LAIRTON A. KOECHE solicitando uma reunião para ver a 

possiblidade de decretar situação de emergência para o Município, mesmo 

sabendo das exigências da Defesa Civil para homologar os decretos, evidencia 

que pelo Presidente VOLNEI J. SCHREINER deve ser decretado. O vereador 

colocou que é uma situação complicada que não impacta somente o produtor, 

mas sim, a todos. Alegou sobre a pandemia que impactou a vida de todos na 

vida pessoal e financeira e ainda a estiagem do momento, afirmando que é 

preciso ser forte e firme para aguentar a situação e as medidas que se pode 

tomar com certeza serão parceiros diante a Câmara de Vereadores a vista de 

cobrar definições do Estado. Da mesma forma, a ajuda que a Diretora 

MONICA A. S. KOECHE solicitou, quando forem a Porto Alegre irão tentar 

uma agenda para ver o que se pode contribuir e da mesma forma particular de 

cada um. Finalizou a sua fala desejando um feliz natal e aproveitou para deixar 

um convite para que, as próximas sessões as pessoas presentes possam 

participar também novamente pois, é importante para entender, visto que, 

muitas vezes as notícias vão para as mídias de uma forma, porém a discussão 

é diferente, as opiniões, cada pessoa pensa de uma forma e defende seus 

interesses, por esse motivo é preciso pensar em novas lideranças destacando a 

Câmara Mirim. Por fim, o Ver. LUCIANO DREHMER deu início a sua fala 

no espaço para complementar a colocação da Professora MONICA A. S. 

KOECHE sobre a quadra de esportes, comenta que a maioria das pessoas 

sabem que é um grande incentivador do esporte no Município e não poderia 

deixar de se manifestar. Destacou que na escola JOMAC sempre existiu 

grandes dificuldades para trabalhar nesta área, tendo a quadra revitalizada será 

algo fantástico em seu ver. Diante a fala do Ver. MARCIO P. DA SILVA 

anteriormente, destacou que o que pode ser feito é, ajudar de forma particular 

e depois analisar a parte legal referente a um projeto nestas situações, replicou 

que esteve em Porto Alegre a poucos dias, esteve conversando com DANRLEI 

existem sim projetos voltados ao esporte, com o Programa Avançar RS estão 

recebendo os projetos novos que irão ser encaminhados no início do ano,  irão 

ser contemplados em 2022, sendo assim, tudo o que foi encaminhado em 2021 

serão realizados em 2022. Comenta que estão trabalhando sob a questão da 

AERG e por que não, encaixar um da escola JOMAC para que consiga fazer 

algo maior, dinheiro, recursos segundo o Governador que estava presente do 

evento garantiu que existe, então, com o auxílio da diretora seria interessante 
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fazer um projeto e enviar, quem sabe vem recurso maior possibilitando 

melhorias até mesmo em matérias como bola, cones, entre outros, comentando 

que tudo isso foi explicado no evento. Em seguida destacou que em janeiro terá 

de volta o campeonato municipal sendo dia 09 a primeira rodada com a 

reabertura do campeonato que havia parado devido a pandemia, evidenciou que 

a equipe diretiva está acompanhando junto com o Conselho Municipal de 

Esportes para que é possível concluir e consequentemente seguir os projetos de 

2022 para trabalhar bastante o futsal e outras atividades direcionadas ao esporte 

no Município. 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 27 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 a Presidente DECLAROU 

encerrada a Sessão Ordinária, que contou com a presença de Tassiane Martins, 

Maria Janete de Campos, Paulo Igor Conceição, Emília Wolfart, Clarice K. do 

Nascimento, Monica A. S. Koeche, Angela L. Schneider, Zara Schultz, 

Rudiberto Schultz, Laudir Koeche, Silvia Miranda, Rui N. Winck, Clarice 

Hüther, Caroline Franciane Rauber, Josias Vieira França, Vera Cecília Wentz 

e Bárbara M. Dahse. Câmara Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 

13 dias do mês de dezembro do ano de 2021././././././././././././././././././././././././././ 

 

ILVÂNIA EUNICE WENTZ                                      LUCIANO DREHMER  

                Presidente                  1º Secretário 
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