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ATA Nº 031/2021 Da Sessão Ordinária - Realizada em 27/12/2021. 

Aos vinte e sete 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 a Ata nº 030/2021, da Sessão Ordinária 

do dia 13 de dezembro de 2021, na oportunidade o Ver. IVANIR URBANO 

BORN solicitou que seja brevemente registrado em ata suas justificativas 

apresentadas durante a discussão das Emenda Modificativas nº 001, 002, 003, 

004 e 005/2021  ao Projeto de Lei nº 063/2021 que “Estima a Receita e Fixa 

a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2022”. Logo após a 

Presidente colocou em votação a Ata nº 030/2021, da Sessão Ordinária do dia 

13 de dezembro de 2021, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida foi 

realizada a leitura dos expedientes recebidos do Executivo Municipal: Ofício 

nº 416/2021 – Encaminhamento de resposta aos requerimentos; Ofício nº 

422/2021 – Encaminhama mensagem de veto das Emendas n.º 001, 002, 003, 

004, 005/2021; Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 063/2021 de autoria do 

Executivo Municipal que “Encaminha Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 

063/2021, de origem do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa 

do Município para o exercício financeiro de 2022”; Ofício nº 424/2021 – 

Cedência espaço do plenário para reunião com a Regiona da Defesa Civil; 

Ofício nº 425/2021 – Convite; Ofício nº 429/2021 – Anexar e substituir no 

Projeto de Lei Complementar n.º 005/2021 as alterações conforme anexo. Em 

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

– 37ºNúcleo CPERS/Carazinho; Ofício nº 024/2021 – APAE; Ofício nº 

012/2021 – Dep. GIOVANI CHERINI; E-mail – Sec. Est. da Agricultura, 

Pecuária e Desenvolvimento Rural. Em seguida foi aberto o espaço para a 

Leitura dos Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício nº 280/2021 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 281/2021 – Executivo Municipal; Ofício nº 

283/2021 – Defesa Civil do Rio Grande do Sul; Ofício nº 284/2021 – Secretaria 

Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; Ofício nº 

285/2021 – Secretaria Estadual de Obras e Habitação; Ofício nº 286/2021 – 
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ofício nº 287/2021 – 

Banrisul/Victor Graeff; Ofício nº 288/2021 – Banco do Brasil/Victor Graeff; 

Ofício nº 289/2021 – Sicredi/Victor Graeff; Ofício nº 290/2021 – 

Cotrijal/Victor Graeff; Ofício nº 291/2021 – Cotrisoja/Victor Graeff; Ofício nº 

292/2021 – Coopertiva Escola COOPMAX; Ofício nº 293/2021 – EMEF 

Marcílio Dias; Ofício nº 294/2021 – EMEF Marcílio Dias; Ofício nº 295/2021 

– Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Turismo; Ofício nº 296/2021 – 

Deputado Federal HEITOR SCHUCH. Em seguida, não havendo nenhum 

expediente para ser apresentado pelos vereadores, passou-se para o espaço 

reservado aos pedidos verbais: -Pedido Verbal do Ver. GILBERTO JOSÉ 

MUSSCOPP (PDT): -Solicitou ao Executivo Municipal, que sejam instaladas 

em alguns pontos das estradas rurais de São José da Glória, placas de 

orientação que indicam o condutor a direção que o mesmo deve seguir para 

chegar até o acesso a BR-386; -Pedido Verbal do Ver. JONAS 

SANDERSON BALBINOTI (PDT): -Solicitou ao Executivo Municipal, que 

a Secretaria de Obras verifique a possibilidade de realizar a limpeza e a pintura 

dos cordões (meio-fio) da Rua Rudi Gehlen, que dá acesso ao Loteamento 

Cidade Alta; -Pedidos Verbais do Ver. IVANIR URBANO BORN (PDT): -

Considerando que na Sessão Ordinária do dia 13/12/2021 apresentou o 

Requerimento nº 075/2021 que solicitou 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, e que na 

resposta encaminhada pelo Executivo Municipal não foi enviada cópia da 

sindicância conforme solicitado, solicita novamente ao Poder Executivo que 

encaminhe cópia da sindicância para a Câmara de Vereadores, independente 

do resultado obtido; -Solicitou que seja encaminhado ofícios à Secretaria 

Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e à Secretaria 

Estadual de Obras e Habitação, solicitando que o Município de Victor 

Graeff/RS seja incluído nos programas de apoio destas Secretarias, para 

abertura de poços artesianos, abertura e recuperação de açudes, instalação de 

redes de água e irrigação, e que os ofícios sejam encaminhados separadamente 

para cada programa, conforme sugerido pela Secretaria Estadual da 

Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; -Pedidos Verbais do Ver. 

ADRIANO R. MATTGE (MDB): -Solicitou que seja enviado ofício ao atleta 

Gabriel Follmer, com objetivo de parabenizá-lo pela conquista do Campeonato 
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Gauchão Noligafi, na categoria Sub-14, pela equipe do Esporte Clube 

Juventude; -Solicitou o encaminhamento de ofício à antiga Corte do 

Município, com o objetivo de agradecer as soberanas que estiveram nos 

representando nos últimos anos. Da mesma forma, solicita que seja 

encaminhado ofício a todas as candidatas que participaram do evento de 

escolha das soberanas do Município de Victor Graeff/RS, realizado no dia 17 

de dezembro de 2021, com o objetivo de reconhecer e valorizar o esforço, o 

empenho e a dedicação das candidatas que dispuseram do seu tempo para 

participar, aproveitando também para parabenizar a nova corte escolhida; -

Solicitou ao Executivo Municipal, que através da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Desporto e Turismo, seja realizado um concurso municipal 

de teatro, com o apoio da Câmara Municipal de Vereadores; -Solicitou ao 

Executivo Municipal, que através da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Desporto e Turismo, seja estudada a viabilidade e a possibilidade de 

implantar um grupo de escoteiros em nosso Município; -Solicitou a Mesa 

Diretora do Poder Legislativo, que estude a possibilidade de realizar uma 

Sessão Solene, no ano de 2022, com o objetivo de prestar homenagem a todos 

os profissionais da área da educação e da saúde de nosso Município, como 

forma de gratidão pelos serviços prestados a nossa comunidade; -Solicitou ao 

Executivo Municipal, que estude a possibilidade de realizar uma revitalização 

no parque infantil da Praça Municipal, e da mesma maneira, que seja estudada 

a possibilidade de disponibilizar brinquedos infláveis no local; -Solicitou o 

encaminhamento de ofício à Regional dos Correios de Passo Fundo requerendo 

que seja estudada a possibilidade de disponibilizar um funcionário para efetuar 

atendimento normal diário na AC de Victor Graeff/RS; -Pedido Verbal do 

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

Municipal, que encaminhe presente/lembrança a todos os Deputados Estaduais 

e Federais que destinaram recursos ao nosso município, como forma de 

reconhecimento e agradecimento.  Considerando que foram esses os pedidos 

realizados pelos Edis, abriu-se o espaço do Pequeno Expediente, momento em 

que o Ver. IVANIR U. BORN utilizou do espaço para rapidamente se referir 

que inclusive foi postado no grupo da Câmara sobre, a moção de apoio ao 

magistério para a tentativa de buscar uma alteração do projeto de lei 

encaminhado pele Governador do Estado, destacou que esse projeto já foi 

aprovado complementando que os Deputados são rápidos em algumas coisas e 
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lentos, quase parando, em outras. Contudo, o projeto já foi aprovado pela 

Assembleia Legislativa, dessa maneira, não cabe mais fazer uma moção, no 

entanto, pronunciou-se que é solidário aos professores, tantos os da ativa como 

nos inativos e complementa que, também é solidário aos servidores, aos 

trabalhadores que atuam nas escolas e nas instituições de ensino no Rio Grande 

do Sul. Evidenciou que o Governador foi a público dizer que irá dar 32% para 

o magistério, acrescentando  que isso é uma grande mentira, pois é um pequeno 

número de professores, servidores, enfim funcionários, que irão ganhar o 

aumento talvez em 30% citando que a maioria por exemplo os aposentados, 

irão ganhar 5,5%, comentando que é uma desvalorização total com a classe tão 

importante, profissionais que trabalham tanto em benefício das pessoas, do 

cidadão em uma forma geral, deixou o seu dizer que lamentavelmente mais 

uma vez foi aprovado um projeto de lei que não beneficia a educação e sim, 

oprime o salário que já se encontra a 06 (seis) ou 07 (sete) anos sem aumento, 

basicamente. Também enunciou que foi recebido cópia dos ofícios que foram 

entregues em Brasília, que havia cobrado na sessão anterior pois realmente não 

tinha encontrado os mesmos na pasta da sessão ordinária do dia 22 de 

novembro de 2021, comentando que as cópias recebidas, demonstram que 

foram todos protocolados em Brasília no dia 23 de novembro de 2021, 

enquanto a sessão foi no dia 22 de novembro de 2021, com isso, não possuía 

na pasta os originais que foram protocolados antes da viagem, somente os 

posteriores, assim o vereador afirma que é apenas uma observação, e que não 

possui problema nenhum expor isso. Com relação a resposta da indicação nº 

042/2021 que havia pedido ao executivo para fazer esses pedidos de programas 

de desenvolvimento do estado, acentuou que veio uma resposta um pouco 

ofensiva ao Ex-Prefeito CLÁUDIO A. ALFLEN, dizendo que o Município está 

enfrentando um sério problema e sendo lesado por uma irregularidade vindo 

do gestor público que estava na frente do município no exercício de 2020, por 

não ter aplicado 25% na educação e apenas 23,6%, destacou que todos sabem 

o que ocorreu no ano de 2020 e inclusive possui  emenda constitucional nº 003 

sendo discutida só falta passar por votação no Senado exatamente para se rever 

essa obrigatoriedade dos 25%, tanto no ano de 2020 como em 2021, pois uma 

imensidão de municípios por conta da pandemia não aplicaram os 25% o que 

em seu ver justifica-se plenamente então, que fosse dada uma resposta dizendo 

que o município não consegue regularizar a certidão junto com as habilitações 
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dos programas, também não consegue, mas isso precisa ser resolvido porém, 

não acusar o Ex-Prefeito, é necessário rever as dificuldades que ocorreram em 

2020, com isso, afirmou que é preciso ser mais cuidadosos com as respostas do 

Executivo Municipal, pois sempre parece que precisa desfazer o que foi feito 

na administração passada e encontrar problemas onde não se justifica. 

Considerando que foram essas as colocações do Ver. IVANIR U. BORN 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 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” foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei 

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

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

tributários e não-tributários, inscritos ou não em dívida ativa”, foi aprovado 

por unanimidade, de acordo com a redação enviada pelo Executivo Municipal, 

através do Ofício nº 429/2021. Durante a discussão do 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” foi apresentada uma Emenda 

Modificativa nº 001/2021 ao Projeto de Lei nº 065/2021 de autoria da 

Comissão de Constituição, Justiça e Bem-Estar Social (CCJ), a qual foi 

aprovada por unanimidade. Dessa maneira, o Projeto de Lei nº 065/2021 foi 

aprovado por unanimidade com Emenda Modificativa nº 001/2021. O 

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” foi aprovado por unanimidade. Na sequência, 

foi realizada a leitura e colocado em discussão o Veto Parcial ao Projeto de 

Lei nº 063/2021, de origem do Poder Executivo, que “Estima a receita e fixa 

a despesa do Município para o exercício financeiro de 2022”, logo, a 

Presidente do Legislativo solicitou que fossem distribuídas as cédulas de 

votação para que fosse iniciada a votação do VETO PARCIAL AO 

PROJETO DE LEI Nº 063/2021, por voto secreto. Realizada a votação, a 

Presidente convidou um representante de cada bancada para realizar a 

contagem dos votos, realizada a apuração, verificou-se que o VETO 

PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 063/2021 foi rejeitado por 
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unanimidade de votos. 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. O primeiro 

Vereador a utilizar o espaço, foi o Ver. JONAS S. BALBINOTI que aproveitou 

a oportunidade para agradecer o ano que passaram todos os vereadores juntos, 

complementando que são uma família e particularmente não mistura muita 

política, afirmou que está aprendendo e precisa bastante ainda, pois no início 

nada é fácil. Na sequência, mencionou que juntamente com o Ver. OTÁVIO 

O. KERN, e com o Sr. MARCOS VIEIRA e Sra. FANI J. LAMMEL, 

receberam uma emenda parlamentar do Deputado Federal GIOVANI 

CHERINI no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), valor este que será 

destinado para aquisição de uma retroescavadeira, destacou o vereador que, 

não possui conhecimento no momento se é necessária contrapartida ou não, 

mas acredita que sim, dado que, o dinheiro possa não chegar. No instante o 

vereador leu segmentos da mensagem que lhe foi encaminhada pelo Deputado 

para os Victorenses, no qual, o Deputado destaca que a emenda de sua autoria 

destinada junto ao Ministério de Agricultura, ressaltando que será feito grandes 

esforços para que o valor seja liberado o mais rápido possível, para o 

Município. Logo após, o Ver. IVANIR U. BORN utilizou a palavra, momento 

em que destacou que já é final do ano onde, foi saído de um 2020 complicado 

em seguida o ano de 2021 apresentou algumas melhoras, infelizmente no 

momento retrata a estiagem que traz problemas sérios que não se resolvem em 

pouco tempo, os desdobramentos de uma estiagem como essa sempre vão 

aparecendo no decorrer do tempo com o perpassar dos anos, dependendo da 

atividade e a situação financeira do agricultor, que na maioria sempre encontra-

se descapitalizado, salientando que é preciso rezar para que a situação 

normalize. Em seguida, direcionou sua fala aos colegas vereadores, aos 

funcionários servidores da casa e a comunidade em geral que vem participar 

das sessões, e também, as que assistem pelas redes sociais, informou que foi 

um ano bom de trabalhar na Câmara de Vereadores, destacando que muitas 

vezes tem diferenças de ideias que obrigam defender suas respectivas opiniões, 

porém isso faz parte da política, do ser humano, frisou que a política partidária 

sendo trabalhada de forma positiva também traz resultados positivos, muitas 

vezes não é como se gostaria que fosse mas o que interessa é o crescimento da 

comunidade. Esse ano para os executivos no Rio Grande do Sul até foi um ano 
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bom, quem sabe ano que vem seja um pouco diferente, tem sido arrecadações 

boas que não estavam previstas, aprovação de projetos que, até mesmo, a dias 

atrás o Governo Municipal foi contemplado com o Pavimenta – RS, são cerca 

de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais) que o 

Governo do Estado está repassando, um limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais) para os municípios que possuem até 20.000 (vinte mil) habitantes, 

todos que apresentaram projetos, bons projetos como pavimentação e acesso. 

Enfim, desejou a todos uma boa passagem de ano, com muita paz e saúde, pois 

é isso que fundamentalmente interessa para a vida, apontou que muitos buscam 

só questões patrimoniais que em seu ver é importante ter um equilíbrio, mas, a 

saúde, ter moradia, amizades e alimento é fundamental. Enfatizou que é para 

isso que são vereadores, para ajudar dentro do possível melhorar a vida das 

pessoas, das crianças que serão as futuras gerações, com isso, aproveitou do 

momento para desejar um feliz ano novo, desejando que 2022 seja um ano bom 

para todos, resolvendo os problemas e argumentou que apesar de tudo, gostou 

de trabalhar na Câmara. Fez uso do espaço para se colocar à disposição ao 

poder executivo para o que puder ajudar e destacou que, também irá cobrar 

referente ao que achar que não está correto, o que poderia ser diferente, visto 

que, também é a função da bancada do PDT, respeitando sempre e fazendo as 

coisas na questão pontual. Concluiu sua fala afirmando que estarão à 

disposição de todos no próximo ano. Em seguida, o Ver. MARCIO PINTO DA 

SILVA iniciou sua fala constatando que está se findando mais um ano, sendo 

a última sessão de 2021, destacou que foi passado por diversas dificuldades, a 

pandemia entre outras doenças, sempre desempenhando e torcendo para que 

todos tenham saúde e não adoeçam. Fez uso do espaço para explicar o motivo 

do mimo/lembrança para os Deputados, afirmou que percebe a importância de 

agradecer as emendas e os recursos recebidos, pois com um simples gesto de 

agradecimento, apesar de ser dinheiro do povo que é enviado para o município, 

o motivo faz com que, olhem com outros olhos as cidades e com certeza esse 

mimo irá selar um laço de amizade ainda maior, oportunizando, assim, em 

outro momento vir mais recursos. Da mesma forma, ressaltou que divergências 

políticas existem, mas é proposto respeitar o máximo, visto que, são momentos 

passageiros e possuem uma vida social fora da Casa de Leis, conversando 

chega-se a um entendimento e quando as divergências são respeitosas fica na 

Casa Legislativa e não levadas para o lado pessoal. Em nome de sua família 
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desejou a todos um feliz 2022 repleto de realizações e que, a partir do ano que 

vem tudo se normalize, que comece a chover regularmente e a doença cesse 

para que assim, seja possível aos poucos ir voltando a vida normal, contudo, é 

o que o povo gaúcho gosta, um povo festivo que gosta de se reunir e em função 

da pandemia acabou sendo limitado. Logo após, o Ver. ADRIANO R. 

MATTGE utilizou do espaço para explicar sobre os seus pedidos verbais 

realizados anteriormente, apresentou pedidos “com o apoio da Câmara 

Municipal” para que se envolva mais os vereadores no ano que vem. Um dos 

pedidos é, concurso de teatro que seja realizado através da comunidade e das 

escolas, o segundo pedido, criar um grupo de escoteiros, uma ideia que já 

funcionava a tempos atrás no município, argumentou que tudo que envolve o 

pré-adolescente evita um pouco o caminho das drogas, contribui na redução do 

tempo que estão com os celulares em mãos sendo um ponto que prejudica 

muito os jovens. Também, a câmara mirim que é um objetivo para o ano que 

vem, no qual, já foi conversado com a Secretaria de Educação e em fevereiro, 

assim que iniciar as aulas será proposto iniciar o projeto, destacou também, que 

seja possível realizar sessões no interior, desse modo, em seu ver é de grande 

valia, complementando que foi uma ideia que colocou na câmara a anos atrás 

e foi muito bom, onde houve sessões que registraram 26 (vinte e seis) pessoas 

assistindo, assim, oportunizando um momento maior de trocas de informações 

de como está o andamento do trabalho no Município. A homenagem aos 

profissionais da saúde e educação acredita ser de real importância pois, são as 

pessoas que estavam na linha de frente em relação a pandemia enquanto o 

restante da população muitas vezes estavam se isolando, em seu ver, é uma 

forma da câmara reconhecer este trabalho da saúde tanto como da educação. 

Destacou que o GABRIEL FOLLMER é um pré-adolescente do Município que 

está se destacando muito, era jogador do grêmio, sofreu muito na pandemia 

pois o grêmio acabou lhe dispensando, mas logo em seguida foi acolhido pelo 

juventude e sendo campeão novamente no novo time, sendo assim, destaca que 

nosso município com certeza terá vários representantes futebol, mencionando 

também o nome do jovem atleta GABRIEL ARNT que vem se destacando. Em 

seguida, agradeceu as pessoas que confiaram nele, dando a oportunidade de 

estar mais um ano representando os munícipes e afirmou que, sofreram um 

pouco do decorrer do período em decorrência da pandemia, mas hoje pode-se 

dizer que está sob controle e é necessário torcer para que logo se retorna a vida 
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normal e que logo não precise mais usar a máscara, mas é necessário se cuidar. 

Destacou que é preciso torcer para chover que infelizmente está sendo passado 

por outra situação bem difícil, mas uma hora terá que normalizar. Concluiu o 

seu momento desejando a toda comunidade Victorense, aos funcionários da 

câmara e aos vereadores um próspero ano novo com muitas felicidades e 

realizações. Na sequência, o Ver. NILVO ROYER utilizou o espaço, momento 

em que primeiramente agradeceu a Deus por permitir estar presente na Casa 

Legislativa mais um ano, apresentou em sua fala que participou pouco durante 

o ano na câmara de vereadores devido ter sido um ano diferente, no dia estava 

completando dezessete anos de vereador e certamente o último foi um ano 

atípico, sua participação foi restrita em virtude da pandemia, mas tem certeza 

que não atrapalhou em nada, só somou. Desejou a todos os colegas vereadores 

(a) e aos funcionários um feliz ano novo cheio de saúde, paz e alegrias. Fez uso 

do seu espaço para realizar um pequeno comentário a respeito da 

Administração Municipal, durante os dezessetes anos participou cinco vezes 

do primeiro ano de mandato do prefeito, fixou que a administração está 

fechando um ano em seu entendimento com um ótimo trabalho diante da 

situação que receberam o Município referente aos maquinários e poucos 

funcionários mais a pandemia porém, mesmo assim foi feito um bom trabalho, 

destacou que lá também participou pouco mas também não atrapalhou em 

nada, só somou. Realizou um comentário para ficar registrado referente a 

ligação entre a Câmara de Vereadores e o Executivo Municipal, em seu ver 

esse contato necessita melhorar, destacando que não sabe qual é a posição dos 

demais colegas mas visto a sua experiência acredita que necessita de melhoras 

e, olhar com mais carinho as ideias e os pedidos solicitados pelos vereadores, 

visto que, todos os pedidos apresentados não são dos vereadores mas sim da 

comunidade, sendo assim, deixou o recado que, a partir do ano que vem o 

executivo analise com mais cuidado antes de dizer um não. Concluiu sua fala 

afirmando que ano que vem irá querer mais. Logo após, o Ver. LUCIANO 

DREHMER utilizou do espaço para deixar o seu recado a população de Victor 

Graeff e aos colegas, acrescentou que no final do ano é um momento que se 

faz uma análise do que passou, fica questionando-se se o ano foi bom ou não, 

tiveram coisas positivas como negativas na vida das pessoas, a própria 

pandemia e no momento a seca, explanou que além de vereador trabalha com 

vendas e afirmou que se seu cliente começar a chorar, você chora junto. Então, 
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se espera entrar no ano de 2022 mais otimista, certificou que normalmente se 

busca ser positivo nas atitudes nas falas e assim, conclui seu ano de 2021 com 

bastante obstáculos vencidos e afirmando que, quando se entra na Casa 

Legislativa no primeiro mandato como vereador a primeira coisa que passa na 

cabeça é mostrar serviço para o seu eleitor, resultando até com noites mal 

dormidas antes de apresentar projetos, pois as pessoas estão esperando trabalho 

e por isso é preciso dedicação, complementou que esse processo ocorre em 

qualquer profissão. Seguidamente, frisou as ações trabalhadas em 2021 sendo 

elas: viajem a Brasília onde o colega Ver. GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP 

também teve a mesma oportunidade, destacou que ficou muito feliz pois, foi 

possível conhecer de perto como é o ambiente onde trabalha os Deputados e 

Senadores sendo os representantes do povo. Demostrou felicidade pela 

reativação das atividades esportivas diante ter dado uma amenizada na 

pandemia, a reativação de ginásios, jogos, AERG, em janeiro o campeonato, 

tudo lhe deixa contente, visto que, todos sabem que é um amante do esporte. 

Também, destacou que a associação quatro patas está saindo do papel para se 

tornar uma realidade no Município de Victor Graeff/RS o intuito da mesma é 

cobrar, ajudar a defender os animais que estão sendo maltratados. Destacou 

que teve o prazer de participar da organização do primeiro O cicloturismo, 

voltado aos amantes do ciclismo. Pronunciou sobre o apoio incondicional aos 

corais do Município que estiveram presentes nas apresentações de natal, o coral 

municipal, o de São José da Glória, Linha Jacuí e também o Coral Carlos 

Gomes, destacando que é uma grande alegria conseguir apoiar e dar incentivo 

a essas pessoas. Deixou uma mensagem que 2022 comece com pensamentos 

bem mais positivos, mais animado, sem problemas de saúde. Comentou que no 

interior da Casa de Leis é um ambiente bom, existem divergências como já 

colocado anteriormente, mas são situações que se resolvem na mesa e depois 

disso, são amigos. Colocou a questão dos funcionários que trabalham 

diariamente, o ambiente é acolhedor pode-se sentir em casa, argumentando que 

realiza visitas frequentes. Desejou um 2022 com positividade, com muita saúde 

e paz a todos. Em seguida, o Ver. GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP fez o uso da 

palavra, agradecendo a Deus, a sua família, aos funcionários da Casa 

Legislativa, aos colegas vereadore, e também, ao Executivo Municipal, 

desejando um feliz ano novo a todos, desejando que o ano que vem seja um 

ano muito melhor diante do que foi vivenciado, ressaltando a pandemia e a 
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estiagem, comentou que é necessário torcer que as chuvas normalizem e todos 

possam colher pois, Victor Graeff é um Município que depende da agricultura. 

Agradeceu aos 165 votos da população que lhe apoiaram para estar junto aos 

outros colegas vereadores e também, agradeceu a oportunidade de poder ir a 

Brasília onde foi atrás de projetos para o Município. Por fim, a Verª. ILVÂNIA 

E. WENTZ deixou seu agradecimento especial a todos da casa, aos vereadores, 

funcionários que não são somente da presidência, mas sim de todos os 

vereadores, afirmou que fizeram um ótimo trabalho em 2021. Agradeceu 

também, ao executivo municipal que está sempre a frente com novas ideias e 

mudanças, abordando que ainda tem muitas coisas para fazer, complementou 

sua fala argumentando que foi um ano muito complicado em virtude da 

pandemia, contudo, em seu ver, ficou mais complicado ainda com a perda do 

Prefeito Eleito PAULO LOPES GODOI, que no próximo dia 28 completará 

um ano de seu falecimento, afirmou que não podemos esquecer que lá de cima 

ele com certeza está iluminando todos e merece uma homenagem do Poder 

Legislativo, visto que, já havia sido vereador e no momento havia sido eleito 

Prefeito Municipal, salientando novamente que foi um ano de trabalho muito 

difícil. Em sequência, pronunciou que foi o seu primeiro mandato como 

vereadora e particularmente foi algo totalmente diferente, foi uma experiência 

e tanto, porém acredita ter muito a aprender, destacou que na casa encontra-se 

vereadores que já estão na caminhada a anos e com esse convívio está 

aprendendo com eles, salientou que anteriormente fez brincadeiras que falta 

muito para aprender e acredita que falta algumas coisas para poder fazer o 

melhor em se papel assegurando que tentou fazer o máximo que pode no 

decorrer do ano de 2021 e alcançar 2022 com mais vontade e positividade. 

Apontou que a estiagem está atingindo a todos, pois todos dependem da 

agricultura, destacou o Ver. ADRIANO R. MATTGE que trabalha com vaca 

leiteira sabe que a situação está bem complicada, mas, espera que o ano de 

2022 comece com o maior presente de Deus, referindo-se a chuva, pois acredita 

ser o que mais precisa no momento, desejando também, muita saúde. Finalizou 

sua fala, dizendo que em 2021 foi trabalhado em conjunto, que se teve muitos 

problemas internos, mas sempre se soube resolver, um entendendo o lado do 

outro, sendo assim, caracterizando realmente um trabalho em conjunto, 

comentando que é preciso se unir cada vez mais pois, com desunião nada vai 

para a frente, com isso, é preciso pensar positivo em 2022. Desejou um feliz 
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ano novo a todos da comunidade e deixou o dizer que, a câmara de vereadores 

está à disposição de todos, salientando que é uma pena que nem todos 

participam das sessões mas espera que, ao passar a pandemia irá melhorar e as 

pessoa irão começar a aparecer e poder acompanhar o trabalho dos vereadores 

e suas ações pois, criticar lá fora é fácil mas não se fazem presentes para ver as 

dificuldades que se passa na Casa Legislativa, os projetos que vão a votação 

são expostos mas não acompanham as discussões que girou em torno somente 

se assistir as sessões online que nem muitos fazem, acredita em seu ver. 

Finalizou desejando um feliz 2022 a todos. 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 14 de 

fevereiro de 2022 (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 27 dias do 

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

 

ILVÂNIA EUNICE WENTZ                                      LUCIANO DREHMER  

                Presidente                  1º Secretário 
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