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ATA Nº 001/2022 Da Sessão Ordinária - Realizada em 14/02/2022. 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 18 (dezoito) 

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

Legislativo, os seguintes Edis: ADEMAR JACÓ HAHN, ADRIANO 

RODRIGO MATTGE, DALVA SCHNEIDER, GILBERTO JOSÉ 

MUSSCOPP, IVANIR URBANO BORN, LUCIANO DREHMER, 

MARCIO PINTO DA SILVA, NILVO ROYER e OTÁVIO OSMAR 

KERN. Verificando o número legal de Edis presentes, a Sessão foi aberta pelo 

Vice-Presidente em Exercício no cargo de Presidente da Câmara de Vereador, 

Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE que primeiramente colocou em 

discussão e em votação a Ata nº 031/2021, da Sessão Ordinária do dia 27 de 

dezembro de 2021, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o Vice-

Presidente em exercício solicitou que 1º Suplente do Partido Democrático 

Trabalhista - PDT, Sr. ADEMAR JACÓ HAHN fizesse a entrega do seu 

Diploma, feito a entrega, de acordo com o §2º do Art. 6º do Regimento Interno 

da Câmara de Vereadores, procedeu-se com o Compromisso do Ver. 

ADEMAR JACÓ HAHN o qual em pé e com o braço direito estendido, fez o 

seu compromisso: “PROMETO CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A LEI 

ORGÂNICA, AS LEIS DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, E 

EXERCER O MEU MANDATO SOB INSPIRAÇÃO DO PATRIOTISMO, 

DA LEALDADE, DA HONRA E DO BEM COMUM”, repetindo no final o 

Vereador: “ASSIM EU PROMETO”, assim, o Vice-Presidente em exercício 

declarou empossado o Ver. ADEMAR JACÓ HAHN. Em seguida foi realizada 

a leitura dos expedientes recebidos do Executivo Municipal: Ofício nº 

044/2022 – Comunicado de férias; Ofício nº 046/222 – Encaminhamento de 

Edital; Edital nº 015/2022 – Define data e horário de Audiência Pública; Ofício 

nº 053/2022 – Projetos de Lei para apreciação; Projeto de Lei nº 001/2022 de 

autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

contratar temporariamente, para atender necessidade de excepcional interesse 

público, um Agente Comunitário de Saúde - ACS”; Projeto de Lei nº 002/2022 

de autoria do Executivo Municipal que “Altera o art. 21 da Lei nº 625 de 02 

de maio de 2003, cria dois cargos de Professor, e dá outras providências”; 

Projeto de Lei nº 003/2022 de autoria do Executivo Municipal que “Inclui 

parágrafo único, no art. 6º, na Lei nº 654, de 18 de julho de 2003, e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 004/2022 de autoria do Executivo Municipal 

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar Professor (a) de 
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Língua Inglesa por necessidade temporária de excepcional interesse público”; 

Projeto de Lei nº 005/2022 de autoria do Executivo Municipal que “Altera 

dispositivos da Lei n. º 626, de 09 de maio de 2003, cria cargo de Psicólogo, 

extingue cargo de agente administrativo auxiliar, e dá outras providências”. 

Em seguida passou-se para a leitura dos expedientes recebido de diversos: 

Ofício nº 28329969/2022 – Empresa Brasileira de Correios e Telpegrafos – 

Região de Atendimento e Vendas 04; Ofício Circ. Nº 09/2021 – Câmara 

Municipal de Dom Pedro de Alcântara; Ofício Circ. Nº 01/2022 – Câmara 

Municipal de Dom Pedro de Alcântara; CT-CCCAAA/CO-03378/2021 – 

Telefônica Brasil; VS-ARI-0069/2022 – CCR ViaSul; Balancete – Sociedade 

Esportiva Rio Grande; Ofíci Circular nº 001/2022 – Câmara Municipal de 

Vereadores de Garruchos/RS; Ofíci nº 002/2022 - Câmara Municipal de 

Vereadores de Vila Flores/RS; Convite – Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio Grande do Sul; Desistência – 1º Suplente do Partido Progressistas; 

Desistência – 2º Suplente do Partido Progressistas; Comunicado nº 42425 – 

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

pelos vereadores: Ofício nº 299/2021 – Executivo Municipal; Ofício nº 

300/2021 – Executivo Municipal; Ofício nº 301/2021 – Executivo Municipal; 

Ofício nº 302/2021 – Gabriel Follmer; Ofício nº 303/2021 – Anita Ariane 

Arendt; Ofício nº 304/2021 – Jésseli Ongaratto dos Santos; Ofício nº 305/2021 

– Mayuri Amaro Cecon; Ofício nº 306/2021 – Giovana da Silva Walendorf; 

Ofício nº 307/2021 – Gabriele Vitória Müller de Freitas; Ofício nº 308/2021 – 

Alice Kronbauer Beffart; Ofício nº 309/2021 – Laura Eilert Sprandel; Ofício 

nº 310/2021 – Eduarda Cristiele da Rosa Moraes; Ofício nº 311/2021 – Maria 

Eduarda da Rosa; Ofício nº 312/2021 – Gabriela Souza Daumling; Ofício nº 

313/2021 – Samira Ferreira Silveira; Ofício nº 314/2021 – Nicole Laisa Kuhn; 

Ofício nº 315/2021 – Empresa Brasileira de Correios e Telpegrafos – Região 

de Atendimento e Vendas 04; Ofício nº 316/2021 – Secretaria Estadual da 

Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; Ofício nº 317/2021 – 

Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; Ofício 

nº 318/2021 – Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento 

Rural; Ofício nº 319/2021 – Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e 

Desenvolvimento Rural; Ofício nº 320/2021 – Secretaria Estadual de Obras e 

Habitação; Ofício nº 321/2021 – Secretaria Estadual de Obras e Habitação; 

Ofício nº 322/2021 – Secretaria Estadual de Obras e Habitação; Ofício nº 
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323/2021 – Secretaria Estadual de Obras e Habitação; Pedido de Licença do 

Ver. JONAS SANDERSON BALBINOTI – Mesa Diretora da Câmara de 

Vereadores de Victor Graeff; Convocação nº 001/2022 – 1º Suplente do Partido 

Democrático Trabalhista, ADEMAR JACÓ HAHN; Pedido de Licença para 

caráter transitório da Verª. ILVÂNIA EUNICE WENTZ – Mesa Diretora da 

Câmara de Vereadores de Victor Graeff; Ofício nº 004/2022 – Vice-Presidente 

ADRIANO R. MATTGE; Convocação nº 002/2022 – 1º Suplente do Partido 

Progressistas, AUGUSTO JULIANO LISKA; Convocação nº 003/2022 – 1º 

Suplente do Partido Progressistas, LUIS HENRIQUE FISCHER; Convocação 

nº 004/2022 – 3ª Suplente do Partido Progressistas, DALVA SCHNEIDER. 

Em seguida passou-se para o espaço dos expedientes apresentados pelos 

vereadores, onde foram apresentados os seguintes: -Leitura do Projeto de 

Resolução nº 001/2022 de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a 

realização da próxima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores 

de Victor Graeff e dá outras providências” ; -Indicação nº 001/2022 de autoria 

do Ver. ADEMAR JACÓ HAHN (PDT) que “Sugere ao Executivo Municipal, 

a instalação de uma academia de ginástica ao ar livre, na pracinha da Rua 

Tiradentes, ao lado sul”. Aprovada por unanimidade; -Indicação nº 002/2022 

de autoria da Verª. DALVA SCHNEIDER (PP) que “Sugere ao Executivo 

Municipal, a instalação de fraldários nos banheiros femininos da Praça 

Municipal”. Durante a discussão o Ver. IVANIR U. BORN (PDT), 

complementou, sugerindo também a instalação de fraldários nos banheiros 

masculinos. A Indicação nº 002/2022 foi 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. NILVO 

ROYER (MDB): -Solicitou ao Executivo Municipal, que através da Secretaria 

de Obras seja realizado serviço de patrolamento com passagem do rolo 

compactador, em todas as estradas gerais da localidade de Linha Jacuí, 

destacando principalmente o trecho da estrada que passa pela propriedade dos 

Senhores Wilson e Ilson Von Borowsky, seguindo até a propriedade do Sr. 

Marcio Grahl. O pedido foi justificado pelo Vereador considerando que devido 

as chuvas dos últimos dias, as pedras acabaram soltando e escoando com a 

chuva, e consequentemente ocasionando na abertura de valetas. Pedido Verbal 

do Ver. OTÁVIO OSMAR KERN (PDT): -Parabenizou o Executivo 

Municipal, pela realização da limpeza do terreno de propriedade da Oi 
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Telefônica, tendo em vista que a falta de limpeza e conservação do mesmo 

estava ocasionando em problemas aos vizinhos. Pedido Verbal do Ver. 

MARCIO PINTO DA SILVA (MDB): -Solicitou ao Executivo Municipal, 

que através da Secretaria de Obras seja providenciada a instalação da roçadeira 

que estava adaptada no trator Jhon Deere em um outro trator, para fins de 

aproveitamento deste equipamento que se encontra em desuso. Pedidos 

Verbais do Ver. GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP (PDT): -Solicitou ao 

Executivo Municipal, que realize uma fiscalização em relação a ocorrência do 

mau cheiro que retorna novamente em nosso município, e que fiscalize se os 

responsáveis estão utilizando o produto que minimiza este odor; -Solicitou ao 

Executivo Municipal, que através da Secretaria de Obras, realize o 

patrolamento e alargamento das estradas do interior do município, sugerindo 

que as estradas sejam de no mínimo 07 metros de largura, visando melhorar a 

trafegabilidade das máquinas e equipamentos agrícolas. Também, solicitou a 

colaboração de toda a população no momento em que a Secretaria de Obras for 

realizar esse serviço. Pedido Verbal do Ver. ADRIANO R. MATTGE 

(MDB): -Solicitou que seja enviado ofício ao atleta Gabriel Arnt, com objetivo 

de parabenizá-lo pela conquista da Copa Alta Malícia 2022, bem como pelo 

título de melhor goleiro do campeonato. 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. O Projeto 

de Lei nº 001/2022 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a contratar temporariamente, para atender necessidade 

de excepcional interesse público, um Agente Comunitário de Saúde - ACS” foi 

aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei nº 002/2022 de autoria do 

Executivo Municipal que “Altera o art. 21 da Lei nº 625 de 02 de maio de 

2003, cria dois cargos de Professor, e dá outras providências” foi aprovado 

por unanimidade. O Projeto de Lei nº 004/2022 de autoria do Executivo 

Municipal que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar Professor 

(a) de Língua Inglesa por necessidade temporária de excepcional interesse 

público” foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Resolução nº 001/2022 

de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a realização da próxima Sessão 

Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Victor Graeff e dá outras 

providências” foi aprovado por unanimidade. Considerando que foram esses 
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os projetos lidos e discutidos, e não havendo nenhum inscrito no espaço da 

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

primeiro a utilizar o espaço foi o Ver. ADEMAR JACÓ HAHN que 

inicialmente cumprimentou os colegas vereadores e em seguida, argumentou 

que, embora seja por apenas trinta dias, sempre é uma alegria retornar a esta 

casa legislativa. Desejou um forte abraço e um bom trabalho a todos os colegas, 

com êxitos nos projetos que irão defender durante a legislatura, cumprimentou 

as pessoas presentes no plenário. No momento, o vereador argumentou e deu 

sugestões de melhorias referente ao retorno do som no ambiente para um 

melhor entendimento dos pronunciamentos no decorrer das sessões. Em 

seguida, pronunciou em relação as emendas parlamentares, que a Bancada do 

PDT buscou trazer para o Município, mencionando que antes da sessão 

plenária recebeu uma ligação do assessor do Deputado Federal AFONSO 

MOTTA, e que acredita seriamente da destinação de uma Emenda Parlamentar 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para recursos livres para o município. Em 

seguida, o Ver. IVANIR U. BORN utilizou a palavra, momento em que 

destacou que após o comentário do Ver. ADEMAR J. HAHN referente as 

emendas parlamentares, lembrou de apresentar que viu no informativo do 

município de 2021, onde consta a aquisição de caminhão com recursos próprios 

emenda Deputado Federal MÁRCIO BIOLCHI com participação da câmara de 

vereadores e do lado, aquisição do carro para o conselho tutelar, porém não 

consta de quem foi a emenda, questionou o vereador se o motivo é por ter sido 

uma indicação do Deputado Federal do PT, ADÃO PRETTO, em seu ver, 

poderia ter sido apresentado quem enviou recursos para a compra do carro, 

sendo assim, findou sua fala afirmando que é no mínimo um gesto simpático. 

Em sequência, expôs sobre o assunto mais importante e que lhe surpreendeu 

onde não veio para a casa projeto de reposição dos servidores públicos 

municipais, espera o vereador que não dentro do recinto onde estavam 

reunidos, mas na sociedade em si, tem pessoas que não valorizam o servidor, 

alguns inclusive, proclamam que o servidor deve terminar, não devem ter mais 

estabilidade, complementando assim, que hoje se tem um grande número de 

trabalhadores no município de Victor Gareff e suas famílias são basicamente 

dependentes do vencimento deste salário, destacando que foi discutido durante 

todo o ano que passou, visto que, não foi realizado a reposição do ano de 2020 

por impedimento legal, segundo a Lei Complementar Federal nº 173 sendo 
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assim, ficou 2020 e 2021 para realizar, a câmara não recebeu nada oficialmente 

com relação ao assunto até o momento. Lembrou o Prefeito Municipal e a todos 

os presentes que, o mínimo esperado é que entre um projeto de reposição, que 

não é nem um aumento, pois não está se falando em nenhum ganho real, 

acredita que a reposição a inflação que aqui é pelo INPC dos servidores 

públicos, nunca deixou de ser cumprida  no decorrer dos anos por nenhum 

prefeito, pode alguém não tenha dado um aumento real, mas que o INPC de 

2020 e 2021 seja o mínimo que acompanhe o projeto de lei que deverá entrar 

na casa em breve, sabe o vereador que está tendo uma discussão, frisou que a 

dias atrás participou como servidor de uma reunião do sindicato no qual, 

infelizmente havia poucas pessoas presentes na assembleia, ressaltando que o 

assunto não era referente a reposição, mas acredita que o sindicato está 

conversando com a prefeita em exercício, espera que se cumpra o mínimo do 

bom senso, sendo assim, é preciso aguardar. Pronunciou-se sobre os convênios, 

esses programas do Avançar RS que o município foi contemplado pelo 

Governo do Estado assim como todos os municípios do Estado com menos de 

vinte mil habitantes que apresentaram os seus projetos, então afirmou que isso 

é importante ser discutido futuramente. Concluindo sua fala, mencionou que 

viu nas redes sociais do município um registro do Prefeito Municipal em Porto 

Alegre entregando para autoridades uma cuca com linguiça, alegou que é um 

gesto bonito, mas que mais uma vez ficou surpreendido pois a linguiça que 

estava sendo entregue não possuía selo, ou seja, não mostrava sua origem, 

sendo que, em Victor Graeff possui duas agroindústrias registradas, 

fiscalizadas e mesmo assim o prefeito entrega uma cuca e uma linguiça sem 

origem, no momento o vereador questionou quem será que fabricou, entende 

que a ideia é fazer propaganda do prato típico do festival, mas não sem selo, é 

preciso divulgar que o município possui as coisas fiscalizadas e é preciso tentar 

corrigir esse ponto. Na sequência a Verª. DALVA SCHNEIDER iniciou seu 

espaço afirmando que é ouvinte da rádio ceres e por meio desta, tem contato 

com os projetos que são aprovados pelos municípios vizinhos, os quais, foram 

contemplados com o programa Avançar RS, acrescentou em sua fala que é um 

prêmio para o município e espera que com certeza será bem aproveitado pois, 

melhorias sempre é necessário, sempre tem onde aplicar o dinheiro 

exemplificando como no turismo, economia e agricultura. Destacou a 

vereadora que no momento está se passando por um período delicado diante a 
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seca, muitas plantações não resistiram e os compromissos chegam, e que, 

certamente o município irá sofrer na economia, e por isso é preciso dar um 

apoio ao povo. Em seguida o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA utilizou o 

espaço, momento em que primeiramente parabenizou o Ver. ADEMAR JACÓ 

HAHN, destacando que já teve a oportunidade de trabalhar junto do mesmo em 

outra legislatura, acrescentou em sua fala que é uma honra lhe ver na casa 

legislativa novamente, no qual, foi um bom vereador, desejando que continue 

sendo por longos anos e assim, sempre que possível retorne para a casa. Em 

relação ao comentário referente ao retorno do som, muito boa a ideia pois, 

também sente dificuldades em escutar até mesmo a sua fala. Em sequência, 

exemplificou o seu pedido verbal onde, gostaria de pedir para o executivo 

instalar a roçadeira para roçar as beiras de estradas em outro trator, visto que, 

o trator jhon deere que era adaptado foi vendido no leilão, com isso, dando a 

sugestão de instalar o kit para fins de aproveitamento deste equipamento que 

se encontra em desuso no momento retratando em sua fala que, a colheita está 

próxima e os maquinários irão circular, em alguns lugares há dificuldade apesar 

de já ter sido feito bastante alargamentos, porém, ainda possui lugares que os 

galhos atrapalham. O vereador comentou que já havia elaborado um 

cronograma para sua fala no espaço e, consequentemente parece ser sempre 

resposta a fala do colega Ver. IVANIR U. BORN, afirmou que não é, não é 

marcação, posto isso, sobre alguns assuntos já iria falar e outros é necessário 

dar a sua opinião, o seu ponto de vista. Realizou a sua inscrição para 

parabenizar o executivo por todos os recursos que já receberam e os que ainda 

virão, em seu ponto de vista, não desmerecendo as administrações anteriores, 

mas a atual já recebeu bastante, tanto que em sessões anteriores no ano que 

passou o mesmo solicitou que fosse enviado oficio a todos os Deputados que 

enviaram independentemente de partido pois, todos que ajudaram o Município 

mereceram agradecimentos. Logo após, explanou sobre o assunto do reajuste 

dos funcionários, discordando de algumas colocações anteriores, posto que, a 

pouco instantes da sessão iniciar, havia recebido em um grupo central de 

notícias explicitando que o executivo estava em reunião com o sindicato dos 

servidores discutindo o assunto que o vereador levantou anteriormente, desta 

maneira, afirmou que o poder executivo não está parado, está negociando para 

chegar em um valor, concorda que houve anos que não foi recebido e que o 

servidor merece um valor justo, porém, voltou a dizer que anos anteriores foi 
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tirado alguns benefícios que os servidores tinham, alegando que seria o melhor 

a se fazer no momento para não prejudicar o município, atualmente a fala se 

reverte em favor do funcionário, situação que todos brigam, concluindo que o 

reajuste seria muito importante para que venha somar mais no final do mês, 

voltando a dizer que o executivo não está parado e acredita que nos próximos 

dias o projeto irá entrar na câmara e irá para apreciação de todos e, com certeza 

estarão de acordo pois se reprovar será pior, e que esta discussão de valores 

não com os vereadores, mas sim com  o sindicato. Por fim, o Ver. ADRIANO 

R. MATTGE utilizou o espaço, momento em que desejou boas-vindas ao Ver. 

ADEMAR JACÓ HAHN, com desejos de um bom trabalho. Confessou que a 

acústico do ambiente é um pouco ruim, é preciso conversar e procurar formas 

para ajustar, sendo assim, argumentou e direcionou sua fala ao Ver. ADEMAR 

J. HAHN, se for possível contribuir no tempo em que estiver envolvido poderá 

ficar à vontade. Logo após, explanou para os demais presentes e também, a 

quem irá assistir nas redes sociais, sobre o vandalismo que ocorreu pela parte 

da manhã onde, um munícipe que trabalha próximo a sua residência lhe 

comunicou que havia grandes pedras na estrada geral que dá acesso a 

localidade de Posse Cerrito, relatando o vereador que o mesmo não conseguiu 

desviar e bateu em uma, em primeiro momento essa pessoa solicitou que 

falasse com a administração se era possível fazer a retirada das pedras, 

complementou o vereador que foi o partido do PDT que realizou o 

empedramento da estrada e acabou ficando algumas, sendo que, já havia pedido 

várias vezes e prontamente a secretaria de obras na primeira hora já estava 

solucionando o problema, dispôs do momento para agradecer a secretaria e a 

prefeita que estava em exercício. Seguidamente, abordou o pedido de 

sinalização da ponte que se encontra na localidade de São José do Umbú a qual, 

passou durante a semana ligou para a prefeita e prontamente lhe atendeu, 

acredita que é preciso insistir e fiscalizar essas questões. Posteriormente 

expressou sua opinião diante a questão do cheiro anunciou que foi um assunto 

bem lembrado e torce para que o executivo tenha algo para responder e assim, 

também poder cobrar e tentar encontrar uma alternativa. Em sequência, 

colocou sobre a reposição salarial do servidor apontando que estão todos 

ansiosos, agregando que sempre foi uma luta de vereadores em outros pleitos, 

sempre contribuindo ao servidor e que com certeza haveria uma boa discussão 

uma negociação entre o sindicato e o prefeito municipal. No decorrer de sua 

.....................................................................................continua na fl. seguinte. 
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fala, também revelou que sempre lutou e fez pedidos para que fosse estudado 

a revisão dos cargos de salário, os vereadores possuem acesso a muitos cargos 

que recebem muito pouco e outros que acredita ultrapassar um pouco do 

salário, então se fosse realizado o estudo e igualasse um pouco os salários não 

necessariamente igualar a cargos, exemplificou que há muitos funcionários que 

ganham em torno de mil e trezentos e mil e quatrocentos reais, acreditando que 

nos dias de hoje a situação é bem complicada recebendo somente esse valor. 

Também destacou que é necessário fazer um ajuste sobre auxiliar e agente 

administrativos que muitas vezes pode até ser considerado como desvio de 

função, isso já vem de anos e torce para o executivo trabalhar em cima disso. 

Compartilhou sua opinião diante a questão do piso salarial argumentando que 

estão todos aguardando, em seu ver, a classe da secretaria de educação sempre 

foi uma classe que não era lembrada, agora é uma oportunidade que devem 

lutar com isso. Concluiu o seu espaço expondo outro ponto que também 

batalhou sempre, referente ao plano de carreira, acredita ser muito vago, se 

existisse um plano bem organizado valorizaria muito o servidor. 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 25 de fevereiro de 2022 (sexta-

feira), às 07 horas e 30 minutos, na Sede do Poder Legislativo, salvo em caso 

de convocação extraordinária. Ao mesmo tempo DECLAROU encerrada a 

Sessão Ordinária, que contou com a presença de Tania Cavalheiro, Vilmar 

Donatti, Caroline F. Rauber, Josias Vieira França e Bárbara M. Dahse. Câmara 

Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 14 dias do mês de fevereiro 

do ano de 2022./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 

 

ADRIANO RODRIGO MATTGE                        LUCIANO DREHMER  

    Vice-Presidente em exercício                        1º Secretário 
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