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EM TEMPO -  ATA Nº 030/2021 – De 13/12/2021 
Em tempo: Na Sessão Ordinária do dia 13 de dezembro de 2021, durante a 

discussão da Emenda Modificativa nº 001/2021 ao Projeto de Lei nº 

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

exercício financeiro de 2022”, o Ver. IVANIR U. BORN justificou que o 

objetivo desta emenda é aumentar o valor que está orçado para os 

investimentos no desenvolvimento habitacional, acrescentando o valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) na rubrica deste programa e reduzindo a 

dotação dos serviços de consultoria, explica que mesmo que depois seja 

necessário este valor que será reduzido, o prefeito consegue suplementar, 

retirando o valor de outra dotação. Destacou que é uma forma de demonstrar 

sua preocupação com o desenvolvimento habitacional. Durante a discussão da 

Emenda Modificativa nº 002/2021 ao Projeto de Lei nº 063/2021 o Ver. 

IVANIR U. BORN enfatizou que o intuito da referida emenda é aumentar 

R$100.000,00 (cem mil reais) nas despesas orçamentárias voltadas ao apoio ao 

setor agropecuário, o qual foi orçado em R$100.000,00 (cem mil reais), 

totalizando R$200.000,00 (duzento mil reais). Ressaltou o Vereador que 

acredita que embora o valor não seja o suficiente, acredita que é uma área de 

extrema importância, e que este aumenta irá ajudar neste auxilio. Durante a 

discussão da Emenda Modificativa nº 003/2021 ao Projeto de Lei nº 

063/2021 o Ver. IVANIR U. BORN destacou que esta emenda é voltada 

especificamente para a aquisição de mais uma área de terra para o Distrito 

Industrial, podendo assim ampliá-lo, seja junto da área existente ou em outro 

local do município. Complementou que como todos sabem, a área existente já 

está esgotada, todos os terrenos estão ocupados, assim, através desta emenda 

sugere-se alterar o valor que está orçado em R$100.000,00 (cem mil reais), 

com um aumento de mais R$115.000,00 (cento e quinze mil reais). Além disso, 

destacou a importância da ampliação do Distrito Industrial com a geração de 

novos empregos nestas empresas que se instalam no município. Durante a 

discussão da Emenda Modificativa nº 004/2021 ao Projeto de Lei nº 

063/2021 o Ver. IVANIR U. BORN justificou que o valor de recursos que está 

orçado para a assistência ao estudante de ensino superior, para subvenções para 

a Associação Victorense de Estudantes Universitários de Victor Graeff/RS 

(AVEU) é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e que através desta emenda 

busca aumentar mais R$ 30.000,00 (trinta mil reais) neste auxílio, pois é 

sempre uma preocupação o alto custo do transporte dos estudantes 
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........................ continuação EM TEMPO - ATA Nº 030/2021 – De 13/12/2021 

universitários, assim como busca conseguir um ônibus para que este transporte 

possa ser oferecido aos estudantes com um custo bem mais baixo. Durante a 

discussão da Emenda Modificativa nº 005/2021 ao Projeto de Lei nº 

063/2021 o Ver. IVANIR U. BORN justificou que o objetivo desta emenda, é 

aumentar o valor destinado as tranferências para instituições privadas sem fins 

lucrativos, especificamente a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) de nosso município, o qual está orçado no valor de R$ 42.000,00 

(quarenta e dois mil reais), sugerindo um aumento de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), destacando que gostaria muito que fosse aprovada, ressaltando a 

importância do trabalho que é desenvolvido, sendo um trabalho de extrema 

sensibilidade e que como vereadores e seres humanos devem buscar melhores 

condições de trabalho aos que trabalham e também para as pessoas que são 

atendidas por esta instituição. Câmara Municipal de Vereadores – Victor 

Graeff/RS, aos 27 dias do mês de dezembro do ano de 2021././././././././././././././ 
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