
NOTÍCIAS 

21ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Realizou-se no último dia 25 de setembro do corrente ano a 21ª Sessão 

Ordinária sob a Presidência do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE, no Pavilhão da 

Comunidade Católica de São José do Umbú, quando naquela oportunidade foi analisado 

e baixado para estudos na Comissão de Constituição, Justiça e Bem-Estar Social (CCJ), 

o seguinte Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal:  

1º)  Projeto de Lei nº 052/17 que “Autoriza a contratação temporária, para atender 

a necessidade de excepcional interesse público, de um Fiscal Sanitário e um 

Fonoaudiólogo, e dá outras providências. ” 

 

Além disso, naquela oportunidade realizou-se a leitura, discussão e foi 

encaminhado para as Comissões Permanentes da Casa (CCJ – COFE), o seguinte 

Projeto de Lei, de iniciativa do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE, sendo este: 

1º) Projeto de Lei nº 055/17 que “Institui e Oficializa a Câmara de Vereadores 

Mirins no município de Victor Graeff. ” 

 

Também naquela Sessão Ordinária, realizou-se a leitura, discussão e foi 

encaminhado para as Comissões Permanentes da Casa (CCJ – COFE), o seguinte 

Anteprojeto de Lei, de iniciativa do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA, sendo este: 

 1º) Anteprojeto de Lei nº 003/17, que “Autoriza o Executivo Municipal conceder 

incentivo à pecuária de leite e de corte o município, através de auxilio no pagamento de 

corte e silagem, e dá outras providências. ”   

 

 

Da mesma forma, naquela oportunidade realizou-se a leitura, discussão e foram 

aprovados por unanimidade os seguintes Expedientes Apresentados por escrito e 

verbais dos senhores vereadores e vereadora: 

 

1. Pedido do Ver. MARCIO PINTO DA SILVA: 

-Requerimento nº 088/17 que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

Plenário e se aprovado for, que seja encaminhado um Expediente ao Executivo 

Municipal, via Secretaria de Administração, solicitando informações por escrito qual a 

composição da Comissão Especial que avalia/corrige anualmente os valores do ITBI em 

nosso município e porque vem sendo cobrado atualmente valores diferentes ao Decreto 

Nº 049/13 de 26.08.13, quando das transações que ocorre incidência desse imposto”.  

-Requerimento nº 089/17 que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

Plenário e se aprovado for, que seja encaminhado um Expediente ao Executivo 

Municipal, solicitando que o mesmo busque, via Secretaria da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação do Estado, destinação de Recursos Financeiros para aquisição de novas Caixas 

D’ Água e revestimentos para Poços Artesianos, para nosso município.”.  

-Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento, 

um serviço com caminhão e retroescavadeira, para fechar algumas valetas que foram 

abertas em decorrências das chuvas, na lavoura do Sr. Luciano Fath. De imediato o 



proprietário, avisa que possui um local na propriedade para fazer a remoção das cargas 

de terras para realizar o serviço, facilitando o mesmo.  

-Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, que no momento em que for 

feito patrolamento na estrada que dá acesso a propriedade do Sr. Romeu Glienk, que 

aproveitem a oportunidade para realizar um aplainamento no pátio da propriedade deste 

senhor, onde abriu um “Olho de Boi”, e está cedendo e deixando o local desparelho.  

-Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, o alargamento da estrada 

em frente a propriedade da Sra. Marcia Bugs.  

-Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, o patrolamento da descida 

existente entre a propriedade do Sr. Éder Mühl, sentido a antiga casa do Sr. João e da 

Sra. Jurema. 

-Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, a colocação de bueiros na 

propriedade do Sr. Áureo Schreiner, divisa com as propriedades do Sr. Rodrigo Althaus 

e da Sra. Ilse Finger, pois naquele local, não está mais passando plantadeiras e máquinas 

grandes, devido a largura do mesmo. Também solicita a limpeza de uma valeta, nas 

proximidades deste local, pois em dias de chuva, acaba alagando a estrada.  

-Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, cargas de pedras para a 

propriedade do Sr. Sérgio Marquetti. Segundo o Vereador, o proprietário está disposto a 

espalhar as cargas de pedras dentro de sua propriedade, necessitando somente o 

descarregamento das mesmas, porém solicita que se possível espalhem somente em 

frente à casa. 

 

2. Pedidos do Ver. GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP: 

-Requerimento nº 090/17 que, “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

Plenário e se aprovado for, que seja encaminhado um Expediente ao Executivo 

Municipal, via Secretaria de Obras, solicitando alargamento e empedramento da estrada 

em São José da Glória, no trecho entre a propriedade do Sr. Mário Schneider, passando 

pela propriedade do Sr. Celso Schmidt até as proximidades do Sr. Carmo Ulrich.”.  

-Requerimento nº 091/17 que, “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

Plenário e se aprovado for, que seja encaminhado um Expediente ao Executivo 

Municipal, via Secretaria de Obras, solicitando alargamento da estrada vicinal, que 

passa pela propriedade do Senhores Vilson Neuhaus, Jorge Ongaratto, Valdemir 

Hummes, seguindo até a ponte que faz divisa com o município de Ernestina.”.  

 

3. Pedidos do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE: 

-Requerimento nº 092/17 que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

Plenário e se aprovado for, que seja encaminhado um Expediente ao Executivo 

Municipal, solicitando esclarecimentos, e da mesma forma que o mesmo estude a 

legalidade da possibilidade do uso de um recurso existente na conta do Sr. Paulo 

Castelar Alflen, desde a época em que o mesmo era Secretário de Administração do 

município.”.  

-Requerimento nº 096/17, que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

Plenário e se aprovado for, que seja encaminhado um Expediente ao Executivo 

Municipal, solicitando estudo sobre a possibilidade de disponibilizar Wi-fi liberado na 

Praça Municipal Tancredo de Almeida Neves.”  



-Requerimento nº 098/17 que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

Plenário e se aprovado for, que seja encaminhado um Expediente ao Executivo 

Municipal, solicitando que na oportunidade de homenagear um cidadão que fez história 

em nosso município, que a administração preste homenagem ao Sr. Nicolau Emílio 

Diel, seja por denominação de nome de rua, ou de outra forma”.  

-Requerimento nº 099/17, que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

Plenário e se aprovado for, que seja encaminhado um Expediente ao Executivo 

Municipal, solicitando que o mesmo estude a possibilidade de fazer a estrada, na 

entrada da propriedade dos senhores Aneri Kern e Valdir Dors.”. 

-Requerimento nº 0100/17, que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

Plenário e se aprovado for, que seja encaminhado um Expediente ao Executivo 

Municipal, solicitando que o mesmo encaminhe um projeto para legalização dos 

terrenos do Loteamento SESSI.”.  

-Solicita a Mesa Diretora, o encaminhamento de um ofício ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Victor Graeff, no sentido de parabeniza-lo pela passagem de 

mais um aniversário de fundação, que irá comemorar 48 anos, no dia 04 de outubro de 

2017.  

-Solicita o encaminhamento de um ofício a Coordenadora e Idealizadora da Oficina de 

Vôlei Feminino, Sra. Jaqueline Kraemer, no sentido de parabeniza-la, pela atitude nobre 

e pelo belo trabalho que vem realizando voluntariamente. O mesmo vem sendo 

realizado em parceria com o CRAS, que disponibiliza os materiais esportivos.  As 

oficinas são realizadas todas as quintas-feiras, pela parte da tarde, para as pré-

adolescentes do município, de forma gratuita.    

-Solicita o encaminhamento de um expediente a Diretora da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Leonel de Moura Brizola Sra. Dagna Wolfart, a Coordenadora 

Pedagógica Sra. Jaqueline Kraemer e também a Psicopedagoga Sra. Josiana Hertel, no 

sentido de parabeniza-las pela palestra realizada com os pais dos alunos da Escola 

Leonel de Moura Brizola, onde o tema foi “Quem é meu filho?”. Além disso também 

agradece o convite, e aproveita para sugerir que se possível, palestras como está sejam 

abertas para a comunidade em geral.  

-Solicita o encaminhamento de um ofício a Associação, Comercial, Industrial, 

Agropecuária e Prestação de Serviços de Victor Graeff-ACIVG, no sentido de solicitar 

uma relação dos comércios inscritos para a EXPOVIG, com objetivo de ter 

conhecimento sobre a quantidade de comércios Victorenses inscritos, e a quantidade de 

expositores de outros municípios. Além disso, também aproveita o mesmo, para 

agendar uma reunião com a presença da Diretoria da Associação, Associados e 

Vereadores.    

 

4. Pedidos do Ver. PAULO LOPES GODOI: 

-Requerimento nº 093/17 que, “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

Plenário e se aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, 

no sentido de solicitar ao mesmo informações por escrito a respeito da execução do 

Contrato de Repasse nº 819259/2015 – firmado entre o Ministério das Cidades e o 

Município de Victor Graeff, destinado à aplicação em investimentos de pavimentação 

da Rua 23 de outubro, esse no valor de R$ 245.950,00, bem como dos demais Projetos e 

Convênios assinados com o Governo Federal e que dizem respeito a “Cidades Digitais – 



R$ 324.823,51 liberado em Setembro/2013”, “PAC II – Quadras 2013 – Implantação 

Adequação Estruturas Esportivas Escolares – R$ 254.983,30 liberado em 2014” e 

Revitalização da Praça Tancredo Neves – R$ 243.750,00”.  

-Requerimento nº 094/17 que, “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

Plenário e se aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, 

no sentido de que a Administração Municipal gestione junto a sua base de apoio na 

Câmara Federal, com o objetivo de firmar convênio com a União para receber o Kit de 

Equipamentos e Veículo (Geladeira, Bebedouro de Água, Forno de Micro-Ondas, 

Computadores e um Carro) para o Conselho Tutelar de nosso município”.  

-Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Saúde e Assistência Social, que 

chamem a atenção do motorista do veículo Ka, pois o Edil visualizou este veículo em 

alta velocidade, no dia 19.09.2017 (terça-feira), no trajeto sentido ao município de 

Carazinho. 

-Solicitou ao Executivo Municipal, explicações a respeito do aumento do valor dos 

horários para utilização do Ginásio Municipal, que foi reajustado através de Decreto, 

onde também foi mudada a forma de cobrança. 

 

5. Pedidos da Ver. ADRIANA T. M. NEUHAUS: 

-Requerimento nº 097/17 que, “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

Plenário e se aprovado for, que seja encaminhado um Expediente ao Executivo 

Municipal, via Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, solicitando o 

estudo para verificar a possibilidade de realizar um treinamento aos funcionários, desta 

secretaria. ”.  

-Moção nº 004/17, que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se 

aprovado for, que seja encaminhado um Expediente ao Executivo Municipal de nosso 

município, e também aos Executivos Municipais de Tio Hugo, Não-Me-Toque, Santo 

Antônio do Planalto e Ernestina. Além disso também requer que seja enviado cópia para 

a Associação das Câmara Municipais do Alto Jacuí-ASCAMAJA, e a COTRIJAL. Com 

o intuito de solicitar a construção de um trevo de acesso à COTRIJAL- Entreposto 18, 

na localidade de São José da Glória, município de Victor Graeff, proximidades da Br-

386, Km 200.”.  

-Solicitou o encaminhamento de um expediente ao Vice-Prefeito, Sr. Gilmar Francisco 

Appelt, com o objetivo de solicitar uma carga de pedras brita, para o acesso da 

propriedade de Galileu Drehmer e Jéssica Schimitt. 

-Solicitou juntamente com seus colegas Ver. ADRIANO R. MATTGE, Ver. MARCIO 

P. DA SILVA e Ver. ADEMAR J. HAHN, o encaminhamento de um expediente, ao 

Turismo Rural, a EMATER, a Prefeitura Municipal, aos apoiadores (ROTA DAS 

TERRAS ENCANTADAS, SICREDI, COTRIJAL, FETAG), e também aos servidores 

da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, com o intuito de parabenizá-

los pelo 1º Dia de Campo no Turismo, pois foi um evento grandioso e impecável.  

-Solicitou a Mesa Diretora, o encaminhamento de um ofício ao Presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Victor Graeff, Sr. Volnei Jurandir Schreiner, no sentido de 

agradecer o convite feito aos vereadores desta Casa de Leis, para participar do 

Manifesto na cidade de Jaguarão, com o objetivo de pleitear melhorias em relação ao 

preço do leite. Agradece a oportunidade de representar Victor Graeff. 



-Solicitou a Mesa Diretora, a criação de um Anteprojeto, com o objetivo de estabelecer 

uma premiação de troféu simbólico, para pessoas destaques do município em todas as 

áreas, para que dessa forma as pessoas possam ser homenageadas em vida. 

 

6. Pedido do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA: 

-Solicitou que o Executivo Municipal estude a possibilidade de construir um calçamento 

ou então asfaltar o trecho entre a saída do Bairro Planalto (direção a Posse Cerrito) até o 

Loteamento HALU.  

 

7. Pedido do Ver. ADEMAR JACÓ HAHN: 

-Solicita uma atenção na iluminação pública em frente a EMEI Cantinho do Amor, e 

também em frente a propriedade do Sr. Valdomiro Voshiack. 

 

 Naquela oportunidade também foi aprovado por unanimidade de votos o 

Requerimento nº 095/17 de autoria dos vereadores PAULO LOPES GODOI, MARCIO 

PINTO DA SILVA e VALDIR JOSÉ VIEIRA e Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA, 

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

que seja encaminhado um Expediente ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, 

solicitando um histórico/levantamento de Janeiro/17 – 30/09/17, sobre todos os 

equipamentos, máquinas e veículos da Secretaria que foram encaminhados para 

recuperação, reforma e conserto em todas as oficinas que foram contratadas pela 

Municipalidade, onde deva constar o problema ocorrido, o valor gasto e a empresa em 

que esse trabalho/serviço foi realizado”.  

 

 Também foi aprovado por unanimidade de votos a Moção nº 003/17, de 

iniciativa da Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS, com o apoio de seus colegas 

vereadores, Ver. ADEMAR J. HAHN, Ver. ADRIANO R. MATTGE, Ver. AUGUSTO 

J. LISKA, Ver. GILBERTO J. MUSSCOPP, Ver. MARCIO HOWE, Ver. MARCIO P. 

DA SILVA, Ver. PAULO L. GODOI e Ver. VALDIR J. VIEIRA, que “Requerem à 

Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for, que seja 

encaminhado um Expediente ao Executivo Municipal e também a Associação de 

Câmaras de Vereadores do Alto Jacuí-ASCAMAJA, e dessa ao órgão competente, com 

o objetivo de solicitar o alargamento de todos as pontes do município de Victor Graeff. 

”.  

 

 Na oportunidade também foi definido que a próxima Sessão Ordinária 

será realizada no dia 09 de outubro de 2017 (segunda-feira), às 14 horas, junto ao 

Pavilhão do Esporte Clube Vitória, na localidade de Posse Cerrito, logo após os 

trabalhos inerentes das Comissões (salvo em casos de convocação extraordinária). 

 

O VÍDEO COMPLETO DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA ESTÁ DISPONIVEL NO 

SITE: WWW.CMVICTORGRAEFF.COM.BR 

ACESSE E OBTENHA MAIS INFORMAÇÕES. 


