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ATA Nº 003/2022 Da Sessão Ordinária - Realizada em 25/02/2022. 

Aos 25 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 07 (sete) 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, 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 pelo Presidente substituto em exercício, Vereador 

ADRIANO RODRIGO MATTGE que primeiramente colocou em discussão 

e em votação a Ata nº 001/2022, da Sessão Ordinária do dia 14 de fevereiro de 

2022, sendo aprovada por unanimidade e na sequência colocou em discussão e 

em votação a Ata Nº 002/2022, da Sessão Extraordinária do dia 21 de fevereiro 

de 2022 que também foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade com 

a Sessão Ordinária, procedeu-se com a eleição dos cargos vagos da Mesa 

Diretora (Presidente e 2º Secretário), assim, o Presidente substituto em 

exercício suspendeu a sessão por 05 (cinco) minutos para que as bancadas 

pudessem se reunir e apresentar seu candidato para a vaga de Presidente da 

Mesa Diretora. A Bancada do PDT indicou como candidato o Ver. IVANIR 

URBANO BORN e as bancadas do MDB e PP indicaram como candidato o 

Ver. MARCIO PINTO DA SILVA. Após confeccionadas as cédulas de 

votação e retornando com a sessão ordinária, foi feita a distribuição das cédulas 

para a eleição por voto secreto. Concluída a votação, o Presidente substituto 

em exercício convidou um representante de cada bancada para auxiliarem na 

apuração dos votos, dessa maneira o Secretário LUCIANO DREHMER, 

juntamente com os vereadores GILBERTO J. MUSSCOPP (PDT) e NILVO 

ROYER (MDB) realizaram a contagem dos votos. O candidato Ver. MARCIO 

PINTO DA SILVA (MDB) obteve 05 (cinco) votos e o candidato Ver. IVANIR 

U. BORN (PDT) obteve 04 (quatro) votos, assim o Ver. MARCIO PINTO DA 

SILVA (MDB) foi eleito Presidente, pela maioria dos votos. Na sequência o 

Presidente substituto em exercício suspendeu novamente a sessão, por 05 

(cinco) minutos, para que as bancadas pudessem se reunir e apresentar seu 

candidato para a vaga de 2º Secretário da Mesa Diretora. A Bancada do PDT 

indicou como candidato o Ver. OTÁVIO OSMAR KERN e as bancadas do 

MDB e PP indicaram como candidato a Verª. ILVÂNIA EUNICE WENTZ. 

Após confeccionadas as cédulas de votação e retornando com a sessão 

.....................................................................................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 003/2022 – De 25/02/2022. 

ordinária, foi feita a distribuição das cédulas para a eleição por voto secreto. 

Concluída a votação, o Presidente substituto em exercício convidou um 

representante de cada bancada para auxiliarem na apuração dos votos, dessa 

maneira o Secretário LUCIANO DREHMER, juntamente com a Verª. RITA I. 

V. DE VASCONCELLOS (PDT) e o Ver. NILVO ROYER (MDB) realizaram 

a contagem dos votos. A candidata Verª. ILVÂNIA E. WENTZ (PP) obteve 05 

(cinco) votos e o candidato Ver. OTÁVIO O. KERN (PDT) obteve 04 (quatro) 

votos, assim a Verª. ILVÂNIA EUNICE WENTZ (PP) foi eleita 2ª Secretária, 

pela maioria dos votos. Por fim, o Presidente substituto em exercício, Ver. 

ADRIANO RODRIGO MATTGE declarou empossado os novos membros da 

mesa diretora, e de imediato passoua a direção dos trabalhos ao Presidente 

Eleito. Dando continuidade com a sessão o Presidente MARCIO PINTO DA 

SILVA solicitou ao Secretário LUCIANO DREHMER para que fizesse a 

leitura dos expedientes recebidos do Executivo Municipal: Ofício nº 060/2022 

– Solicita a convocação extraordinária da Câmara de Vereadores para a 

apreciação, deliberação e votação do Projeto de Lei em anexo, nos termos da 

Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno; Ofício nº 059/2022 – 

Encaminhamento de Projeto de Lei; Ofício nº 065/2022 – Cedência espaço do 

plenário para reunião regional do COMUDE; Ofício nº 066/2022 – 

Encaminhamento de Projeto de Lei; Projeto de Lei nº 009/2022 de autoria do 

Executivo Municipal que “Autoriza o poder Executivo Municipal a contratar 

Motoristas/Operadores de Máquinas por necessidade temporária de 

excepcional interesse público”; Projeto de Lei nº 010/2022 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 011/2022 de 

autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o município a celebrar Termo 

de Fomento com o CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS – CTG GALDINO 

MARQUES, e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 012/2022 de autoria 

do Executivo Municipal que “Autoriza o município a celebrar Termo de 

Fomento com a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VICTORENSE DE 

COMUNICAÇÃO, e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 013/2022 de 

autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o município a celebrar Termo 

de Fomento com a ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RIO GRANDE DE VICTOR 

GRAEFF e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 014/2022 de autoria 
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do Executivo Municipal que “Autoriza o município a celebrar Termo de 

Fomento com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 

DE VICTOR GRAEFF – APAE e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

015/2022 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o município a 

celebrar Termo de Fomento com “Associação Victorense de Estudantes 

Universitários-AVEU”, e dá outras providências”; Ofício nº 067/2022 – 

Encaminhamento de Projeto de Lei; Projeto de Lei nº 016/2022 que “Autoriza 

o município a celebrar Termo de Fomento com a SOCIEDADE DE CANTO 

CORO MISTO 20 DE OUTUBRO e dá outras providências”; Projeto de Lei 

nº 017/2022 que “Autoriza o município a celebrar Termo de Fomento com a 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VICTOR 

GRAEFF - APAE e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 018/2022 que 

“Autoriza o município a celebrar Termo de Fomento com a SOC. DESCO. 

RECREATIVA E CULTURAL VICTORENSE LTDA. - SODESC e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 019/2022 que “Autoriza o município a 

celebrar Termo de Fomento com a SOCIEDADE DESPORTIVA 

RECREATIVA E CULTURAL ALIANÇA DE LINHA JACUÍ LTDA e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 020/2022 que “Autoriza o município a 

celebrar Termo de Fomento com CTG GALDINO MARQUES e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 021/2022 que “Autoriza o município a 

celebrar Termo de Fomento com “Associação Victorense de Estudantes 

Universitário – AVEU”, e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

022/2022 que “Autoriza o município a celebrar Termo de Fomento com a 

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RIO GRANDE DE VICTOR GRAEFF e dá outras 

providências”. Em seguida passou-se para a leitura dos expedientes recebido 

de diversos: Ofício nº 004/2022 – União dos Vereadores do Rio Grande do Sul; 

Informativo – Deputado Federal Pedro Westphalen; Atestado Médico – Ver. 

Ademar Jacó Hahn. Em seguida foi aberto o espaço para a Leitura dos 

Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício nº 005/2022 – Executivo 

Municipal; Ofício nº 006/2022 – Executivo Municipal; Ofício nº 007/2022 

– GABRIEL ARNT; Pedido de Renúncia do cargo de Presidente – Verª. 

ILVÂNIA EUNICE WENTZ; Pedido de Renúncia do cargo de 2º Secretário – 

Ver. MARCIO PINTO DA SILVA; Convocação nº 010/2022 – 2ª Suplente do 

Partido Democrático Trabalhista, RITA IVANETE VIEIRA DE 
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VASCONCELLOS; Ofício nº 011/2022 – Executivo Municipal. Em seguida 

passou-se para o espaço dos expedientes apresentados pelos vereadores, onde 

foram apresentados os seguintes: -Requerimento nº 001/2022 de autoria da 

Verª. RITA IVANETE VIEIRA DE VASCONCELLOS (PDT) que “Solicita 

ao Executivo Municipal, que estude a viabilidade de elaborar uma lei que 

estabeleça critérios de concessão de benefícios para Programas 

Habitacionais”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 002/2022 de 

autoria da Verª. RITA IVANETE VIEIRA DE VASCONCELLOS (PDT) que 

“Solicita ao Executivo Municipal, que estude a possibilidade de implantar em 

nosso município o Programa Primeira Infância Melhor (PIM)”. Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 003/2022 de autoria da Verª. RITA 

IVANETE VIEIRA DE VASCONCELLOS (PDT) que “Solicita ao Executivo 

Municipal, informação sobre a previsão para realização de concurso público 

para o cargo de agente comunitário de saúde”. Aprovado por unanimidade; -

Requerimento nº 004/2022 de autoria do Ver. GILBERTO JOSÉ 

MUSSCOPP (PDT) que “Solicita ao Executivo Municipal, que através da 

Secretaria de Obras realize o empedramento do travessão do acesso a BR-386 

em São José da Glória”. Aprovado por unanimidade. Sendo que foram esses 

os expedientes apresentados pelos vereadores, passou-se para o espaço 

reservado aos pedidos verbais: Pedido Verbal do Ver. OTÁVIO OSMAR 

KERN (PDT): -Solicitou ao Executivo Municipal, que através da Secretaria 

de Obras, realize o patrolamento da estrada geral de Linha Jacuí, entre o trevo 

da Cotrisoja seguindo até a divisa com o município de Mormaço. Pedido 

Verbal do Ver. GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP (PDT): -Aproveitou a 

oportunidade para agradecer a Companhia Riograndense de Valorização de 

Resíduos – CRVR, pela instalação da academia de ginástica ao ar livre na 

localidade de São José da Glória. Pedidos Verbais do Ver. IVANIR 

URBANO BORN (PDT): -Solicitou ao Executivo Municipal, que informe 

qual o estágio atual do projeto do núcleo habitacional e quais são os projetos 

que estão sendo elaborados com recursos próprios e o que está sendo buscado 

através dos Governos Estadual e Federal. Da mesma forma, solicita que o 

Executivo Municipal encaminhe ao Governo do Estado, através da Secretaria 

responsável pela habitação, pedidos para construção de moradias naquele local 

(loteamento para o núcleo habitacional), ou então, que apresente ofícios ou 

projetos que já foram encaminhados para este fim, tendo em vista que em breve 
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o Governo do Estado estará lançando programas voltados a habitação; -

Solicitou ao Executivo Municipal, que informe qual a previsão de quando o 

Centro de Saúde Ivo Otto Schneider começará a funcionar em sua totalidade, e 

que justifique por qual motivo ainda não está funcionando; -Solicitou a 

Presidência da Mesa Diretora, que solicite um parecer da assessoria jurídica da 

Câmara de Vereadores, a respeito do procedimento correto em casos de 

projetos de lei de autoria do poder executivo municipal após serem rejeitados. 

Segundo o Vereador, muito se tem falado nesta Casa Legislativa que nesses 

casos ele só poderá ser reapresentado no ano seguinte, e que em seu 

entendimento isso só acontece quando as indicações rejeitadas forem de 

iniciativa do poder legislativo. Pedido Verbal do Ver. ADRIANO R. 

MATTGE (MDB): -Solicitou ao Executivo Municipal que encaminhe para 

esta Casa Legislativa, informações sobre como está procedendo o processo de 

escritura das casinhas populares que já foram iniciados, e que ainda não foram 

entregues. Pedido Verbal do Ver. LUCIANO DREHMER (PP): -Solicitou 

que seja encaminhado um ofício ao Sr. José Ubirajara Pinheiro da Silva, 1º 

Tenente da Brigada Militar, que em nosso município prestou serviço no 

período de 1977 a 1984, completando 45 anos de serviço junto a Brigada 

Militar e também como escoteiro no grupo criado no ano de 1980, assim 

agradecendo pelo trabalho dedicado à população victorense. 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 do 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”, o qual 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. Primeiramente o Ver. GILBERTO 

J. MUSSCOPP (PDT) fez o uso do espaço para relatar que esteve realizando 

uma visita na Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos - CRVR 

onde conversou com responsáveis sobre a academia ao ar livre que foi instalada 

em São José da Glória, a qual foi um pedido da comunidade. Expôs que a 

mesma vai ser inaugurada durante a semana da cuca com linguiça momento 

em que, estará presente representantes de Porto Alegre/RS para fazer a 
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inauguração junto do poder executivo municipal, destacou que a comunidade 

está muito contente pois é uma novidade naquela localidade. Em seguida, o 

Ver. IVANIR U. BORN (PDT) utilizou do espaço das explicações pessoais, 

inicialmente parabenizou o novo Presidente Eleito, Ver. MARCIO P. DA 

SILVA e também a 2ª Secretária eleita, Verª. ILVÂNIA EUNICE WENTZ, 

desejando que todos tenham um bom trabalho na Casa de Leis, como também, 

anteriormente a presidente já fazia. Na sequência, o Vereador comentou que 

acredita ser importante ter essas discussões e diferenças, mas o trabalho deve 

ser de valorizar sempre o legislativo, pois o legislativo não pode ser um 

apêndice do executivo, não pode ser alguém que faz o que o executivo quer 

que seja feito, é preciso ter independência, ideias, e que algumas vezes os 

vereadores precisam defender ideias contrárias ao executivo, procurando o 

melhor para o povo, portanto, que continue neste sentido, desejando novamente 

um bom trabalho a todos. Com relação aos pedidos verbais não crê que tenha 

se excedido, visto que, quando se apresenta o pedido verbal é preciso ter uma 

mínima explicação, com isso, os pedidos que fez durante a sessão acredita não 

ter falado demais até por que, não entrou em explicações muito detalhadas, 

considera uma função dos vereadores na Câmara falar e discutir. Em seguida, 

relatou sobre a questão da habitação a qual havia colocado, em seu ver, pela 

parte do executivo é preciso ser mais rápido, pois o tempo passa muito rápido, 

comentou que outro dia ouviu falar que o executivo não iria fazer programas 

agora, nem com recursos próprios, pois irá deixar para fazer projetos e 

desenvolver no último ano de legislatura. Em seu ver acha errado, 

argumentando que não acredita que o executivo pensa assim, pois tem a área 

de terra, o programa nacional do governo federal, o casa verde e amarela, o 

qual sofreu algumas alterações mas está disponibilizado, e também como 

mencionado anteriormente, os programas de habitação do governo do estado. 

Entende ser importante, se o executivo ainda não fez que encaminhe 

urgentemente, afirmando que já devem ter feito pois o programa está para 

encerrar e precisa ter um projeto, a planta da casa, orçamentos, acredita ser 

valores até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e que tem que ter um pouco de 

contrapartida, frisando que precisa ser feito. Citou que na época até colocava 

quando foi aprovado o pedido do financiamento do pavimenta que o município 

foi beneficiado com recursos financeiros para fazer o asfalto do Mercado do 

Libério até na faixinha como se diz, se o município tem dinheiro para fazer a 
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infraestrutura do núcleo habitacional, se o Executivo Municipal tem recurso 

próprio, ou outra fonte de recurso, o Vereador manifesta que é a favor de ser 

feita a pavimentação de outras ruas, mas se não tem e ficar prejudicado a 

instalação do núcleo habitacional, afirma que seja dada preferência ao núcleo 

habitacional, finaliza afirmando que gostaria que isso fosse levando muito a 

sério por parte do executivo. Logo após, a Verª. ILVÂNIA E. WENTZ (PP) 

uso do espaço para agradecer o período em que esteve na linha de frente do 

Poder Legislativo como Presidente e também parabenizar o novo presidente. 

Colocou o seu nome como vereadora juntamente com a bancada do PP (Partido 

Progressista) a disposição para o que for necessário. Na sequência realizou um 

breve comentário sobre o seu mandato no ano passado, no qual, sempre foi 

atuante em seu cargo, esteve bastante presente na casa e a um tempo atrás ficou 

muito chateada com alguns comentários, dado que, nunca deixou de ler o que 

assinava destacando que era o seu CPF que estava envolvido, sendo assim, 

qualquer coisa era a Presidente que respondia e não o restante dos vereadores, 

com isso, afirmou que, o que veio do poder executivo nunca deixou de ser lido, 

os próprios colegas já conhecem o seu sistema de trabalho sempre analisou 

muito os documentos recebidos, destacou que não possui nenhuma graduação, 

mas possui  experiência de vida, vem de uma família muito honesta, muito justa 

e humilde. Argumentou que, quem lhe conhece já compreende o seu perfil 

como era e sempre será, pois, não é por que atualmente é vereadora que irá 

mudar o seu posicionamento com as pessoas do convívio. Em seguida, fez uso 

do espaço e argumentou que esteve à frente do executivo municipal como 

Prefeita, momento em que ficou marcado na história do município, sempre 

procurou atender a todos bem, esse período deu em torno de 20 (vinte) dias e 

para si, comentou que foi uma experiência totalmente diferente, mas acredita 

que cada um em algum momento poderá ter a oportunidade de estar lá, 

destacou que muitas coisas que não são feitas não por não querer, dado que, 

tem leis a seguir e é preciso seguir à risca todas as leis necessárias pois, fica o 

nome da pessoa responsável que eventualmente pode responder, sendo assim, 

procurou ler tudo e ser muito franca lá dentro. Para concluir sua fala, dispôs do 

momento a fim de, deixar claro que a mesa diretora antes mesmo de entregar o 

seu cargo de presidente entraram em um acordo em se associar na Associação 

das Câmaras Municipais do Alto Jacuí - ASCAMAJA e diante a isso, a 

primeira reunião está prevista para o dia 18 de março que irá ocorrer na Lagoa 
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Fest, aproveitou para explanar que o Ver. GILBERTO J. MUSSCOPP foi 

convidado a ser membro da chapa da nova diretoria da associação, em seu ver 

esse vínculo irá somar, é preciso aproveitar as oportunidades que surgir e 

participar das reuniões. No momento a vereadora citou o seu nome e também 

dos vereadores GILBERTO, LUCIANO, OTÁVIO e RITA, manifestando que 

para ela e estes vereadores serão experiências novas, salientando que foi em 

uma reunião a convite, na qual, se sentiu perdida por não conhecer ninguém, 

mas que neste momento realmente percebeu que o grupo de vereadores 

precisava sim fazer parte de uma associação. Logo após, o Ver. LUCIANO 

DREHMER (PP) utilizou o espaço para argumentar e concluir o seu pedido 

verbal realizado anteriormente, dizendo que no dia 12 de março haverá um 

evento esportivo no campo de grêmio, localizado na cidade de Victor Graeff, 

deixando o convite para os demais vereadores que quiserem participar, 

destacando que na oportunidade será realizado uma homenagem a um antigo 

comandante da brigada militar que trabalhou no município, o Sargento JOSÉ 

UBIRAJARA PINHEIRO SILVA, nos anos de 1977 até 1984 deixando uma 

marca muito importante a qual, foi a criação do grupo de escoteiros, a mesma 

foi criando em 1980, afirmou o vereador que tem muitas pessoas que lembram 

desta época. O comandante totalizou 45 anos de serviço na brigada militar e 

acabou se aposentando. Sendo assim, no dia 12 foi convidado para estar 

presente, expôs que o seu filho tem uma equipe de Passo Fundo e vão estar 

jogando futebol, com isso, irão aproveitar a oportunidade para prestar a 

homenagem pelo trabalho prestado para a população victorense. Em seguida o 

Presidente desta Casa solicitou que o Vice-Presidente, Ver. ADRIANO 

RODRIGO MATTGE assumisse o comando da Mesa, para que o Vereador 

pudesse então ocupar o Espaço Regimental destinado às Explicações Pessoais. 

Dessa maneira, o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA (MDB) primeiramente 

agradeceu a Verª. ILVÂNIA EUNICE WENTZ pelo belo trabalho realizado na 

Casa Legislativa, em sua opinião, trabalhou muito bem afirmando que é uma 

experiência na qual, já teve a oportunidade de passar na outra legislatura, 

complementando sua fala que todas as etapas que se passa como vereador são 

importantes, tudo é aprendizado. Em seguida, pronunciou-se referente ao 

período que irá ficar na presidência irá tentar dar o seu melhor acrescentando 

que ninguém é perfeito e pode errar também, e que muitas vezes, em alguns 

momentos pode ser apresentado algumas situações diferentes com intuito de 

.....................................................................................continua na fl. seguinte. 
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tentar seguir o regimento para dar continuidade a sessões, com isso, concluiu 

sua fala exponde que quer ser colega de todos e como diz o Ver. IVANIR U. 

BORN trabalhar junto pois é isso que importa. Em seguida o Ver. MARCIO 

PINTO DA SILVA retornou como presidente. Considerando que foram essas 

as colocações dos vereadores inscritos no espaço das explicações pessoais, 

findo a Ordem Dia, o Presidente agradeceu a presença de todos e 

CONVOCOU os Vereadores para a próxima sessão ordinária que será 

realizada no dia 14 de março de 2022 (segunda-feira), às 18 horas e 30 

minutos, na Sede do Poder Legislativo, salvo em caso de convocação 

extraordinária. Ao mesmo tempo o Presidente DECLAROU encerrada a 

Sessão Ordinária, que contou com a presença de Caroline F. Rauber, Vera C. 

Wentz e Bárbara M. Dahse. Câmara Municipal de Vereadores – Victor 

Graeff/RS, aos 25 dias do mês de fevereiro do ano de 2022./././././././././././././././ 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                               LUCIANO DREHMER  

              Presidente               1º Secretário 
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