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ATA Nº 028/2021 Da Sessão Ordinária - Realizada em 08/11/2021. 

Aos oito 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, 

GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP, ILVÂNIA EUNICE WENTZ, JONAS 

SANDERSON BALBINOTI, LUCIANO DREHMER, MARCIO PINTO 

DA SILVA, NILVO ROYER, OTÁVIO OSMAR KERN e RITA 

IVANETE VIEIRA DE VASCONCELLOS. 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 027/2021, Sessão Ordinária do dia 25 de outubro de 2021, sendo 

aprovada por unanimidade. Em seguida foi realizada a leitura dos expedientes 

recebidos do Executivo Municipal: Ofício nº 356/2021 – Encaminha Relatórios 

de Projeção de Receita e Receita Corrente Líquida – Município de Victor 

Graeff – Exercício 2022; Ofício nº 360/2021 – Encaminhamento de Projeto de 

Lei; Projeto de Lei Complementar nº 003/2021 de autoria do Executivo 

Municipal que “Altera a Lei Complementar nº 1755/2017 (Código Tributário 

Municipal) no Capítulo do Imposto Sobre Serviços (ISS) e dá outras 

providências”; Projeto de Lei Complementar nº 004/2021 de autoria do 

Executivo Municipal que “Altera parágrafos do Art. 6º da Lei Complementar 

n.º 1924/2021 (Código Tributário Municipal), e dá outras providências”; 

Ofício nº 362/2021 – Encaminhamento de resposta aos requerimentos; Ofício 

nº 363/2021 – Encaminhamento de Projeto de Lei; Projeto de Lei 

Complementar nº 005/2021 de autoria do Executivo Municipal 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”; Ofício nº 366/2021 - Solicita espaço físico do plenário para 

realização de audiência pública; Edital 067/2021 - Define data e horário de 

Audiência Pública para discussão, apreciação e aprovação em audiência 

pública a proposta orçamentária para o exercício de 2022; Ofício nº 365/2021 

– Encaminhamento de Projeto de Lei; Projeto de Lei nº 062/2021 de autoria 

do Executivo Municipal que “Autoriza a Contratação por Período 

Determinado, de 01 (um) Médico (a) Veterinário (a), para atender a 

necessidade de Excepcional Interesse Público”. Durante o espaço, o Ver. 

NILVO ROYER solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do Ofício 

362/2021, de autoria do Executivo Municipal, especificamente da parte em que 
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............................................continuação da ATA Nº 028/2021 – De 08/11/2021. 

consta a resposta do seu pedido verbal, solicitado na Sessão Ordinária do dia 

25 de outubro de 2021. Não havendo expedientes recebido de diversos para 

leitura, passou-se para a Leitura dos Expedientes expedidos pelos vereadores: 

Ofício nº 242/2021 – Executivo Municipal; Ofício nº 243/2021 – Executivo 

Municipal; Ofício nº 244/2021 – Dep. Fed. Giovani Cherini; Ofício nº 

245/2021 – Presidência do Senado Federal; Ofício nº 246/2021 – Presidência 

da Câmara dos Deputados; Ofício nº 247/2021 – Aos familiares de Walli 

Schmidt; Ofício nº 248/2021 – Gerente Regional dos Correios; Ofício nº 

250/2021 – Atleta da Equipe de Voleibol Parceria, Renata Petri; Ofício nº 

251/2021 – Atleta da Equipe de Voleibol Parceria, Kaetana Cecília Nunes; 

Ofício nº 252/2021 –Equipe de Voleibol Parceria; Ofício nº 253/2021 – Equipe 

Volêi Mania; Ofício nº 255/2021 – Executivo Municipal. Em seguida passou-

se para o espaço dos expedientes apresentados pelos vereadores, onde foram 

apresentados os seguintes: -Requerimento nº 065/2021 de autoria do Ver. 

GILBERTO J. MUSSCOPP (PDT) que “Requer aprovação da justificativa de 

ausência na Sessão Plenária do dia 22 de novembro de 2021”. Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 066/2021 de autoria da Verª. RITA I. V. DE 

VASCONCELLOS (PDT) que “Requer ao Executivo Municipal, juntamente 

com a Secretaria de Saúde e Assistência Social e com o Departamento de 

Assistência Social, a disponibilização de profissionais de diversas áreas para 

a realização de atividades com grupos de mulheres, nas localidades do interior 

de nosso Município”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 

067/2021 de autoria da Verª. RITA I. V. DE VASCONCELLOS (PDT) que 

“Requer ao Executivo Municipal, que verifique a possibilidade de instalar 

piscina térmica com cobertura para os idosos”. Aprovado por unanimidade; -

Requerimento nº 068/2021 de autoria da Verª. RITA I. V. DE 

VASCONCELLOS (PDT) que “Requer ao Executivo Municipal, a instalação 

de 01 (um) ou 02 (dois) hidrantes na Praça Municipal”. Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 069/2021 de autoria da Verª. RITA I. V. DE 

VASCONCELLOS (PDT) que “Requer que o Executivo Municipal, através 

da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e da Secretaria de 

Saúde e Assistência Social, proporcione gratuitamente um passeio no Caminho 

das Topearias, Flores e Aromas, ao grupo de beneficiários do Bolsa Família, 

de nosso Município”. Aprovado por unanimidade; -Indicação nº 035/2021 de 

autoria da Verª. RITA I. V. DE VASCONCELLOS (PDT) que “Sugere ao 
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Executivo Municipal, que estude a possibilidade de realizar um futuro projeto 

para a construção de um Lar do Idoso 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 que o 

Executivo Municipal entre em contato com a empresa Brasil Telefônica S.A., 

proprietária da marca comercial Vivo, para solicitar a possibilidade de 

implantação de uma antena telefônica na localidade de Faxinal; -Pedidos 

Verbais do Ver. JONAS SANDERSON BALBINOTI (PDT): -Solicitou ao 

Executivo Municipal, a colocação de uma boca-de-lobo na Rua Edvino Pedro 

Loeff no Bairro Planalto, com urgência, pois em dias de chuvas intensas acaba 

escoando água para dentro da residência do Sr. Marcos Leandro Obermaier, 

acarretando em prejuízos para esta família; -Solicitou ao Executivo Municipal, 

que verifique a possibilidade de retomar com o transporte escolar no perímetro 

urbano, como era realizado na gestão anterior, pois tem muitas famílias que 

não possuem veículo, o que dificulta no deslocamento das crianças até a escola, 

principalmente nos dias de chuva; -Pedido Verbal da Verª. RITA I. V. DE 

VASCONCELLOS (PDT): -Solicitou ao Executivo Municipal, através da 

Secretaria de Obras, a reconstrução do canteiro central localizado na Av. 

Cochinho, esquina com a Rua 23 de Outubro, considerando que se encontra 

danificado há vários meses, e além disso, está localizado próxima a Mais Bela 

Praça; -Pedidos Verbais do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE 

(MDB): -Solicitou o encaminhamento de um ofício ao Escritório Municipal da 

EMATER/RS, com o objetivo de parabenizar a Extensionista Rural Social e 

Chefe do Escritório Municipal, Sra. Ana Paula Savadinstzky Müller e o 

Extensionista Rural e Agropecuário, Sr. Cláudio Carvalho, pelas atividades 

realizadas no viveiro municipal, e em nome destes, estender os votos a todos 

os alunos e componentes envolvidos nesta ação, pois trata-se de um trabalho 

que surpreende a todos e beneficia toda comunidade Victorense, o qual foi 

desenvolvido por alunos e professores, com o acompanhamento do Executivo 

Municipal e da EMATER; -Solicitou o encaminhamento de ofícios aos 

integrantes do Moto Grupo Perdidos na Poeira, Julio Arlindo Mann Appelt, 

Gabriel Orlei Beffart, Claudio Jacobs Junior, Sidinei de Freitas e Gabriel 

Freitas, agradecendo por estarem representando o nosso município na cidade 

de Passo Fundo/RS, e parabenizando pelas premiações conquistadas pela 
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equipe; -Pedido Verbal do Ver. NILVO ROYER (MDB): -Sugeriu ao 

Executivo Municipal que estude a viabilidade de realizar a canalização pluvial 

e o empedramento das ruas do Distrito Industrial, considerando que em visita 

ao local verificou que quando aberta as ruas, não foi realizada a canalização 

pluvial. As ruas que dão acesso as empresas localizadas aos fundos do Distrito, 

estão em um nível mais elevado do que os lotes, ocasionando em problemas 

com o escoamento da água, que acaba passando por todos os lotes e 

derramando na lateral da ERS-142. Embora tem conhecimento de que existe 

um projeto para construção de calçamento das ruas do Distrito Industrial, sabe 

que é um processo que demanda tempo e por isso solicitou esta providência 

necessária; -Pedido Verbal do Ver. OTÁVIO OSMAR KERN (PDT): -

Solicitou ao Executivo Municipal que através da Secretaria de Obras, realize 

uma avaliação da ponte sobre o Rio Cochinho, localizada próxima ao CTG 

Galdino Marques, para que sejam tomadas as providências necessárias para a 

recuperação da mesma, pois as condições estão precárias e prejudicando a 

passagem de caminhões e máquinas agrícolas; -Pedidos Verbais do Ver. 

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

que através da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, sejam 

disponibilizados protetores solares para os servidores públicos municipais que 

trabalham diariamente expostos ao sol; -Solicitou que seja encaminhado um 

ofício para a Rio Grande Energia (RGE) e/ou para a empresa de telefonia 

responsável, para que sejam tomadas as providências necessárias em relação 

aos cabos de energia e/ou telefônicos que estão arrebentados e enrolados no 

poste localizado na esquina da Av. Cochinho com a Rua João Augustin. 

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 057/2021 de autoria do Executivo Municipal 

que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 

2022 Lei de Diretrizes Orçamentárias e dá outras providências” foi aprovado 

por unanimidade.  O Projeto de Lei nº 060/2021 de autoria do Executivo 

Municipal que “Concede Outorga de Escritura Pública de Doação às 

empresas WK Soluções em Rotomoldagem e Dinamik Sistemas Construtivos e 

dá outras providências” foi aprovado por unanimidade. Durante a discussão 

do Projeto de Lei nº 061/2021 de autoria do Executivo Municipal que 
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 “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. MARCIO PINTO DA SILVA (MDB) solicitou pedido de vistas, o qual 

foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2021 

de autoria do Legislativo Municipal que “Aprova as Contas dos Senhores 

Administradores do Executivo Municipal de Victor Graeff, referente ao 

Exercícios de 2015” foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Decreto 

Legislativo nº 002/2021 de autoria do Legislativo Municipal que “Aprova as 

Contas dos Senhores Administradores do Executivo Municipal de Victor 

Graeff, referente ao Exercícios de 2016” foi aprovado por unanimidade. O 

Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2021 de autoria do Legislativo 

Municipal que “Aprova as Contas dos Senhores Administradores do Executivo 

Municipal de Victor Graeff, referente ao Exercícios de 2017” foi aprovado por 

unanimidade. Considerando que foram esses os projetos lidos e discutidos, e 

não havendo nenhum inscrito no espaço da Tribuna Livre, passou-se para o 

espaço destinado as Explicações Pessoais. A Verª. RITA IVANETE VIEIRA 

DE VASCONCELLOS foi a primeira a se pronunciar, momento em que 

utilizou do espaço para realizar agradecimentos, em virtude de ser a última 

sessão plenária, na qual, participou durante este período de vereança de trinta 

dias. Primeiramente agradeceu a Deus em seguida seus eleitores, também, ao 

colega Ver. IVANIR URBANO BORN que lhe proporcionou o momento de 

acompanhar e contribuir nos Processos Legislativo, no decorrer de um mês. 

Afirma a vereadora RITA que, tentou dar o seu melhor mas acredita no 

potencial dos demais colegas, agradeceu a todos. Logo após, o Ver. 

GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP, explicou para os demais colegas que não 

estará presente na sessão plenária do dia 22 de novembro de 2021, pois, irá 

viajar a Brasília em busca de recursos para o Município, junto com a comitiva 

do Executivo Municipal, afirmando que é de real importância. Ressaltou que 

irá conversar com os Deputados com o propósito de conseguir recursos para 

uma retroescavadeira, patrola e para a saúde. Em seguida, o Ver. ADRIANO 

RODRIGO MATTGE fez o uso do espaço para apresentar algumas 

indignações, citou as instalações das passarelas que foram executadas pelo 

DAER/RS na Rota do Sol, para a passagem dos anfíbios, demonstrou a sua 

indignação afirmando que ainda não consegue acreditar, pois trata-se de um 

investimento de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) para que os anfíbios 
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possam cruzar de um lado ao outro da rodovia. Comentou também, que tem 

acompanhado nas redes sociais que os mesmos não possuem nem acesso ao 

caminho, salientando, que pode ser que não está concluído ainda. Explanou que 

muitas vezes quando é realizado pedidos para o DAER/RS no sentido de 

realizar reformas de asfaltos, um recapeamento ou até podas de árvores, não 

tem como realizar, não possui recursos no momento, comentou que 

compartilha o assunto pois realmente não consegue acreditar, aponta que 

possui muitos outros problemas, não dizendo que os animais não são 

importantes, que entende que estes fazem parte da cadeia e é de real 

importância porém, acredita que um simples túnel construído já ajudaria muito, 

concluiu a sua fala referente ao assunto  que tudo bem, está ciente que possui 

pessoas que estudam para realizar essas obras e é preciso respeitar. Dando 

continuidade, manifestou sua indignação como produtor de leite, representando 

os produtores de leite, perante o acontecimento da segunda baixa, a primeira 

foi de R$0,10 (dez centavos) a R$ 0,15 (quinze centavos) e agora tem empresas 

que estão baixando de R$0,30 (trinta centavos) a R$0,40 (quarenta centavos) 

no preço do leite, justificando as causas que a procura é pouca, baixo consumo, 

porém ninguém prova nada. Frisou o vereador que deixou de acreditar em 

SINDILAC, SINDILEITE e outro sindicatos pois, ano após ano é a mesma 

novela, está ciente que as empresas necessitam pagar o 13º salário aos 

funcionários e quem paga é o produtor, acredita que isso deveria ser tabelado, 

visto que, muitas vezes sobe de R$0,30 (trinta centavos) a R$0,50 (cinquenta 

centavos) até mesmo R$1,00 (um real) no balcão para o consumidor  e para o 

produtor sobe R$0,10 (dez centavos), demonstra sua indignação de como o 

produtor irá produzir pagando fertilizante, adubo, ureia a R$6.000,00 (seis mil 

reais) por tonelada, sendo assim, expõem que tem muito órgão do governo que 

deveria ser privatizado, e que precisar colocar alguém para administrar o setor, 

pois está muito fácil assim, as pessoas usam do dinheiro dos produtores para 

fazer coisas que não é necessário e dando menos importância para as outras 

classes, complementando que, atualmente se passa por várias dificuldades, não 

somente está destacada no momento, mas também com o produtor da soja, da 

mesma forma o funcionário salariado que não está tendo o reajuste. Afirma que 

tudo precisa funcionar por que se não, não adianta produzir e ninguém 

consumir, acredita ser válida a preocupação, visto que, a visão que possui é que 

tende a piorar, percebe o mercado interno e externo sendo comandado pela 

.....................................................................................continua na fl. seguinte. 

mailto:camaramunvg@gmail.com
http://www.cmvictorgraeff.com.br/


Estado do Rio Grande do Sul 

Câmara Municipal de Vereadores 

Rua Fridholdo Fischer, 567 – Fone/Fax: (54) 3338-1264 – CEP 99.350-000 

e-mail: camaramunvg@gmail.com – assessoriadolegislativovg@gmail.com 

site: www.cmvictorgraeff.com.br 

 

 

............................................continuação da ATA Nº 028/2021 – De 08/11/2021. 

China comenta que talvez esteja falando bobagem mas aparentemente estão 

dificultando a exportação, justificando a falta de falta de containers, e quando 

exportado, o valor está mais caro e isso quem irá pagar também é a população, 

concluindo que a situação é bem complicada e tende a piorar, torce o vereador 

para que não, e que esteja enganado, e que isso é o que acompanha nas redes 

sociais. Na sequência, o Ver. NILVO ROYER utilizou do momento para 

realizar um comentário a respeito da UBS (Unidade Básica de Saúde), 

aproveitando para agradecer o Executivo Municipal pelo retorno dado 

referente a sua solicitação. Destacou que agora todas as pessoas poderão saber 

o porquê de a unidade ainda não estar funcionando, visto que o assunto foi 

debatido várias vezes em sessões anteriores, e por isso fez o pedido com o 

intuito de todos os vereadores e também a comunidade ficarem cientes do que 

faltava fazer no prédio. Destacou, que a partir da presente data, isso se torna 

público e sugeriu que os demais vereadores tirassem uma foto como forma de 

registro, para que, caso serem questionados podem apresentar as informações. 

Resumiu que são 28 (vinte e oito itens) de apontamentos da Coordenadoria e 

um gasto de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). Por fim, o Ver. LUCIANO 

DREHMER utilizou o espaço para salientar que foi recebido a resposta da 

Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, destacou que 

o pedido foi realizado por ele, juntamente com a Presidente ILVÂNIA 

EUNICE WENTZ e com o Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE solicitando 

a reforma da Delegacia de Polícia  do Município, expõe que assim como em 

outro pedido foi feito da Brigada Militar, encaminhou-se documentação 

referente a Delegacia com fotos da viatura, de toda a estrutura do prédio onde, 

falta pintura, possui azulejos caídos, vazamentos, enfim, detalhes que 

necessitam de um olhar cuidadoso. Evidenciou que receberam um retorno, no 

qual, a situação está sendo analisada e consta que será realizado três 

orçamentos, nada comprava que será logo, mas estão estudando o caso. Em 

relação a viatura, comentou que justificam que não possuem orçamento para 

realizar a trocar, mas em relação ao prédio, demonstraram preocupação e 

querem fazer a reforma, o Vereador concluiu a sua fala demonstrando 

satisfação pelo fato do pedido ter sido respondido. 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 
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realizada no dia 22 de novembro 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 Caroline F. Rauber, Josias V. 

França, Vera C. Wentz e Bárbara M. Dahse. Câmara Municipal de Vereadores 

– Victor Graeff/RS, aos 08 dias do mês de novembro do ano de 2021./././././././ 

 

ILVÂNIA EUNICE WENTZ                                      LUCIANO DREHMER  

                Presidente                  1º Secretário 

 

mailto:camaramunvg@gmail.com
http://www.cmvictorgraeff.com.br/

