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ATA Nº 005/2022 Da Sessão Ordinária - Realizada em 14/03/2022. 

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, 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 pelo Presidente Vereador MARCIO PINTO DA SILVA, que 

primeiramente colocou em discussão e votação a Ata Nº 003/2022 da Sessão 

Ordinária do dia 25 de fevereiro de 2022, sendo aprovada por unanimidade. 

Em seguida, colocou em discussão a Ata Nº 004/2022 da Sessão Extraordinária 

do dia 07 de março de 2022, na oportunidade o Ver. IVANIR URBANO BORN 

solicitou que fosse registrado em ata as suas colocações levantadas durante a 

discussão do Projeto de Lei nº 023/2022 de autoria do Executivo Municipal 

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a destinar o valor de até R$ 

70.000,00 (setenta mil reais) à Associação Núcleo Victorense de Incentivo à 

Cultura de Victor Graeff/RS, para auxílio na realização do 20º Festival 

Nacional da Cuca com Linguiça, mediante a celebração de instrumento 

adequado, nos termos do artigo 26, da Lei Complementar nº. 101/2000”, as 

quais justificam o seu voto contrário no referido projeto. Logo após o 

Presidente colocou em votação a Ata Nº 004/2022, a qual foi aprovada por 

unanimidade de votos. Em seguida foi realizada a leitura dos expedientes 

recebidos do Executivo Municipal: Ofício nº 073/2022 – 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 074/2022 - Encaminhamento de Projeto de Lei; 

Projeto de Lei nº 023/2022 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a destinar o valor de até R$ 70.000,00 (setenta 

mil reais) à Associação Cultural de Incentivo à Cultura de Victor Graeff/RS, 

para o auxílio na realização do 20º Festival Nacional da Cuca com Linguiça, 

mediante a celebração de instrumento adequado, nos termos do artigo 26, da 

Lei Complementar nº. 101/2000”; Ofício nº 076/2022 – Anexar e substituir no 

Projeto de Lei n.º 023/2022 as alterações conforme anexo; Ofício nº 081/2022 

– Encaminhamento de Projeto de Lei; Projeto de Lei nº 025/2022 de autoria 

do Executivo Municipal que “Autoriza o poder Executivo Municipal a 
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........................................continuação da ATA Nº 005/2022 – De 14/03/2022. 

contratar por tempo determinado para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público um Professor (a) – anos iniciais, nos termos do 

art. 37, inciso IX, Constituição Federal e da Lei Municipal n.º 530, de 2002, e 

dá outras providências”; Ofício nº 082/2022 – Anexar aos Projetos de Lei n.º 

016, 018, 019 e 022/2022 os referidos Planos de Trabalho conforme seguem 

anexo. Em seguida passou-se para a leitura dos expedientes recebido de 

diversos: Convite – Associação dos Professores Municipais de Victor Graeff 

(ASPROMUVI); Ofício nº 072/2022 - Controle Interno; Ofício - Associação 

Núcleo Victorense de Incentivo à Cultura; Convite - Associação Núcleo 

Victorense de Incentivo à Cultura e Administração Municipal; Convite – 

Polícia Civil/RS; Edital nº 004/2022 – Associação das Câmara de Vereadores 

do Alto Jacuí e Região; Ofício nº 004/2022 - CTG Galdino Marques. Em 

seguida foi aberto o espaço para a Leitura dos Expedientes expedidos pelos 

vereadores: Ofício nº 014/2022 – Executivo Municipal; Ofício nº 015/2022-

CMV – Executivo Municipal; Ofício nº 016/2022-CMV – Executivo 

Municipal; Ofício nº 017/2022-CMV – 1º Tenente José Ubirajara Pinheiro da 

Silva; Ofício nº 018/2022-CMV – Executivo Municipal; Ofício nº 019/2022-

CMV – Executivo Municipal; Ofício nº 020/2022-CMV – Ver. Ivanir U. Born; 

Ofício nº 001/2022-CCJ – Legislativo Municipal; Ofício nº 001/2022-COFE – 

Legislativo Municipal. Em seguida passou-se para o espaço dos expedientes 

apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados os seguintes: -Leitura 

do Projeto de Lei nº 024/2022 de autoria da Mesa Diretora que “Altera o §1° 

e §2° do art. 3° da Lei Municipal n° 1.240/10, que Institui Programa de Vales-

Alimentação aos Servidores do Poder Legislativo de Victor Graeff, e dá outras 

providências”; -Indicação nº 003/2022 de autoria do Ver. IVANIR U. BORN 

(PDT) que “Solicita ao Executivo Municipal, que este elabore projeto de 

aproveitamento da área destinada como área verde e de uso público, 

localizada no Distrito Industrial, junto à ERS-142”. Aprovada por 

unanimidade; -Indicação nº 004/2022 de autoria dos Vereadores ADRIANO 

R. MATTGE (MDB), MARCIO PINTO DA SILVA (MDB), ILVÂNIA E. 

WENTZ (PP), LUCIANO DREHMER (PP) e NILVO ROYER (MDB) que 

“Sugere que o Executivo Municipal, estude a possibilidade de realizar o 

reajuste do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do 

Magistério Público da Educação Básica (PSPN)”. Aprovada por unanimidade. 

Sendo que foram esses os expedientes apresentados pelos vereadores, passou-
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se para o espaço reservado aos pedidos verbais: Pedidos Verbais do Ver. 

NILVO ROYER (MDB): -Solicitou que seja encaminhado ofício ao 

Secretário de Obras, Sr. Bertilo Steffens, no sentido de parabenizar toda a 

equipe da Secretaria de Obras pelos serviços prestados na cidade e no interior 

de nosso município; -Solicitou o envio de ofício ao Chefe de Departamento, 

Sr. Paulo Evandro Vieira dos Santos, com o objetivo de parabenizar toda a sua 

equipe pelo excelente trabalho de limpeza e conservação das ruas de nosso 

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

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

o patrolamento do trecho entre a ponte do Rio Glória (divisa com São José do 

Centro) até o acesso a BR-386, em São José da Glória. Pedidos Verbais do 

Ver. ADRIANO R. MATTGE (MDB): -Solicitou que seja encaminhado 

ofício ao Núcleo Victorense de Incentivo à Cultura de Victor Graeff/RS com o 

objetivo de parabenizar todos os envolvidos na organização do 20º Festival 

Nacional da Cuca com Linguiça, estendendo os votos de parabenização a 

equipe responsável pela limpeza do local; -Solicitou que seja encaminhado 

ofício ao Sr. Tatiel Zart no sentido de parabenizá-lo pelo trabalho desenvolvido 

na divulgação do 20º Festival Nacional da Cuca com Linguiça, bem como por 

todos os trabalhos que vem desenvolvendo ao município; -Solicitou o envio de 

ofício à Associação dos Professores Municipal de Victor Graeff 

(ASPROMUVI), parabenizando-os pela iniciativa de promover reuniões com 

Poder Executivo e Legislativo, com o intuito sanar dúvidas referente ao 

reajuste salarial dos professores municipais, e da mesma forma agradecer o 

convite. Pedido Verbal do Ver. JONAS S. BALBINOTI (PDT): -Solicitou 

ao Executivo Municipal, através do Departamento de Trânsito, a pintura de 

uma faixa de segurança em frente ao Mercado do Libério; -Solicitou ao 

Executivo Municipal, que verifique a possibilidade de disponibilizar um 

container de lixo entre a Mecânica Schwantes e a Empreiteira Balbinoti. 

Pedido Verbal do Ver. GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP (PDT): -Solicitou 

ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras a construção de um 

quebra-molas na região do Faxinal, bem como a construção de um quebra-

molas próximo da propriedade de Leocario Vollmer, em São José da Glória; -

Solicitou que seja encaminhado um ofício ao Secretário de Obras do Município 

de Ernestina/RS com o objetivo de agradecer pelo trabalho realizado em 

conjunto com o município de Victor Graeff/RS na recuperação das pontes de 
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divisa. 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, sendo aprovados os seguintes Projetos de Lei: - 

Projeto de Lei nº 003/2022 de autoria do Executivo Municipal que “Inclui 

parágrafo único, no art. 6º, na Lei nº 654, de 18 de julho de 2003, e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade; -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”, aprovado por unanimidade; -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”, aprovado por unanimidade; -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”, aprovado por unanimidade; -Projeto de 

Lei nº 016/2022 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o município 

a celebrar Termo de Fomento com a SOCIEDADE DE CANTO CORO MISTO 

20 DE OUTUBRO e dá outras providências”, aprovado por unanimidade; -

Projeto de Lei nº 018/2022 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza 

o município a celebrar Termo de Fomento com a SOC. DESCO. RECREATIVA 

E CULTURAL VICTORENSE LTDA. - SODESC e dá outras providências”, 

aprovado por unanimidade; -Projeto de Lei nº 019/2022 de autoria do 

Executivo Municipal 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”, aprovado por 

unanimidade; -Projeto de Lei nº 020/2022 de autoria do Executivo Municipal 

que “Autoriza o município a celebrar Termo de Fomento com CTG GALDINO 

MARQUES e dá outras providências”, aprovado por unanimidade; -Projeto 

de Lei nº 022/2022 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”, aprovado por 

unanimidade; -Projeto de Lei nº 025/2022 de autoria do Executivo Municipal 

que “Autoriza o poder Executivo Municipal a contratar por tempo 
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determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público um Professor (a) – anos iniciais, nos termos do art. 37, inciso IX, 

Constituição Federal e da Lei Municipal n.º 530, de 2002, e dá outras 

providências”, 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 da palavra, 

momento em que, por intermédio do Presidente do Legislativo de Santo 

Antônio do Planalto, convidou os colegas para prestigiarem a sessão ordinária 

da ASCAMAJA, que será realizada no dia 18 de março de 2022, no município 

de Lagoa dos Três Cantos, destacou que no momento será realizado uma 

votação, apresentou que a informação que chegou até ele é de que, somente 

vereadores do partido PDT da região poderão votar. Na sequência, salientou 

que todos os vereadores estão convidados para prestigiar, argumentando que é 

integrante da chapa para a nova diretoria da ASCAMAJA e se sente muito 

orgulhoso por fazer parte, agradeceu as pessoas da câmara que lhe indicaram 

para fazer parte desta Associação, dizendo que se sente muito contente, 

finalizou sua fala, comunicando que após a reunião será servido jantar gratuito 

para todos presentes. Na sequência o Ver. IVANIR U. BORN (PDT) 

manifestou-se primeiramente em relação a ASCAMAJA, desejou sucesso a 

toda a diretoria após a eleição, deixou registrado que está ciente que a mesa 

diretora tem autonomia para decidir em qual associação será feito a filiação ou 

não, porém, gostaria que esses assuntos também fossem dialogados com o 

restante dos vereadores, não sabe se o assunto referente a associação foi tratado 

em alguma reunião que ele não tenha participado, mas acredita sempre ser 

importante discutir pois, a câmara é composta por nove vereadores e todos irão 

participar da associação, pelo menos discutir de uma forma mais esclarecedora. 

Registrou que recentemente participaram de um encontro com o Deputado 

Federal AFONSO MOTTA (PDT), destacando que o Ver. JONAS S. 

BALBINOTI já havia comentado sobre, e que o Deputado confirmou uma 

emenda parlamentar de R$100.000,00 (cem mil reais) com recursos livres para 

o município onde, o prefeito poderá analisar, deixando registrado que 

gostariam de participar desta discussão futuramente quando for oficialmente 

confirmada a emenda com a destinação destes recursos, complementou que é 

um valor que vem para a comunidade de Victor Graeff. Também deixou de 
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forma rápida e sucinta, uma homenagem pela passagem do dia internacional 

da mulher que aconteceu no dia 08 de março, homenageou as mulheres de todo 

o Brasil principalmente as Victorenses, guerreiras que lutaram para chegar 

perto porém, estão longe ainda de ter igualdade dos diretos e as condições na 

sociedade que ainda é bastante machista, discriminativa em várias áreas citando 

como exemplo na política, no serviço, na legislação. Isso posto, o vereador 

deixou registrado sua homenagem as mulheres da cidade de Victor Graeff, as 

mulheres agricultoras, trabalhadoras, do comércio, das indústrias, as donas de 

casa, as que são servidoras públicas, enfim, todas, sem exceção, todas merecem 

a homenagem deixando de forma bem clara dito e registrado. Em seguida, 

dialogou sobre o Festival Nacional da Cuca com Linguiça, afirmando que 

obviamente esse foi um grande festival como já bem colocado na presente 

sessão, acredita que até mesmo o povo estava carente de sair um pouco de casa, 

participar de eventos, afirmou que foi uma grande Expodireto também, batendo 

até um record de participantes, e que a Cuca com Linguiça também teve um 

grande fluxo de pessoas e acredita que as vendas também foram excelentes, 

isso prova o trabalho desenvolvido por 20 (vinte) anos, por todos que 

organizaram durante todo esse período, que fez deste evento um evento a nível 

internacional. Comentou que segundo o coordenador do núcleo cultural foram 

cerca de oitenta/noventa mil pessoas que passaram pelo evento, sendo algo 

espetacular, pois divulga o município, traz recursos, pois as pessoas esperam a 

época para ganhar um 14º salário, sendo os comerciantes, funcionários que 

trabalham no espaço, quem aluga casas, em conclusão o dinheiro gira e essa 

sempre foi a ideia da Cuca com Linguiça, trazer dinheiro e divulgar o 

município, fazendo um casamento com a Expodireto, que, em seu ver deveria 

ser inclusive melhor divulgada no Festival, nos protocolos, pois pelo que lhe 

parece, nem se quer citaram a Cotrijal. Concluiu sua fala afirmando que, 

continue esse trabalho sério de sempre e respeitar especialmente que, não foi 

uma, duas, três ou quatro pessoas que idealizaram o Festival Nacional da Cuca 

com Linguiça, sendo que não se cita nome, sempre foram várias pessoas que 

trabalharam, e se for mencionar somente o nome de uma pessoa, em seu 

entendimento, estarão sendo injustos com muitas outras, que também deverão 

ser valorizadas. Logo após, o Ver. ADRIANO R. MATTGE (MDB) fez o uso 

do espaço para comentar sobre o Festival da Cuca com Linguiça, destacou que 

todos possuem uma contrapartida diante ao festival, visto que, a Câmara ajudou 
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a contribuir para que fosse realizado, citou o pessoal da organização, das 

barracas.  Comentou que esteve acompanhando e prestigiando o evento em três 

noites, nas quais, não ficou até o final da noite pois estava junto de sua família 

e suas filhas tinham que ir ao colégio no dia seguinte, diante a isso, não pode 

ficar até tarde, destacou que foi o primeiro festival que não houve reclamações 

por parte das pessoas que estavam atendendo nas barracas, acredita que a 

organização foi diferenciada, porém citou um problema, pouco banheiro para 

o público que estava presente, seria necessário dobrar os banheiros femininos 

e masculinos. Em seguida, destacou que ficam muito contentes, visto que, não 

chegou a contar mas percebeu que aumentou o número de barraquinhas pois, 

com isso, foi possível ajudar mais pessoas do município. Destacou que o 

espaço também ficou pequeno, principalmente na quinta-feira se fosse ter 

chovido não iria comportar o grande número de pessoas em baixo da lona. 

Realizou um agradecimento em especial ao servidor da câmara VAGNER PAZ 

FERREIRA o qual, também contribuiu com a parte burocrática para que o 

Núcleo Cultural pudesse em tempo realizar o evento. Destacou que ficou muito 

impressionado com o servidor TATIEL ZART, uma pessoa que o Vereador 

não conhecia e desde o início das primeiras publicações já o parabenizou pelo 

seu diferencial, não desfazendo ninguém, mas, torce para que o município 

consiga mantê-lo pelo menos dentro dos quatro anos pois vem apresentando 

um trabalho espetacular. Também comentou um pouco sobre o requerimento 

para deixar bem claro, acredita que a luta maior seria um plano de carreira que 

o município no qual, tem, mas muito limitado, sendo assim, se tivesse um plano 

como muitos municípios tem acredita que a pressão dos professores não seria 

tão grande, destacou o vereador que pelo menos o município consiga estudar a 

possibilidade de dar o maior percentual. Também deixou registrado que um 

amigo lhe pediu auxílio diante uma questão que ocorreu na semana da festa, 

mas não sendo no local do evento onde se trata de uma “tunda de laço” que 

levou da brigada militar, não sabendo certamente o vereador se foi a brigada 

ou as pessoas responsáveis pela guarnição, sendo assim, pediu ajuda aos 

demais colegas também se é possível de alguma maneira contribuir, explanou 

que informou seu amigo que irá escutar a sua versão e analisar o que pode ser 

feito citando quem sabe, uma nota de repúdio, vai ser necessário consultar 

alguns jurídicos para ver o que se pode manifestar na casa de leis para poder 

contribuir, argumentou que em seu ver que a polícia é bom, é bom que 
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coloquem respeito, mas a pancadaria acredita que não faz parte de colocar 

respeito por ser uma autoridade, destacou que é preciso sempre olhar os dois 

lados e escutar o que aconteceu. 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 fez uso do espaço para deixar algumas palavras 

a respeito do Festival da Cuca com Linguiça, em sua opinião, muito bem 

organizado, não desmerecendo os outros anos, desta forma, parabenizou as 

pessoas que todos os dias ao amanhecer estavam trabalhando e deixando o 

espaço limpo para acolher e recepcionar as pessoas com a máxima organização 

pois, querendo ou não acaba virando chopp, o ambiente estava impecável, 

muito bonito, com isso, desejou votos de parabenizarão a equipe responsável 

que algumas vezes se passa despercebido, deste modo, é necessário o 

reconhecimento assim como o Ver. NILVO ROYER também evidenciou na 

presente sessão. A hospitalidade das pessoas que estavam nas barraquinhas 

com um atendimento espetacular, sem brigas e desentendimentos durante o 

festival sendo um ponto muito bom que já vem se mantendo de anos e não pode 

acontecer. Deixou registrado que o município e o poder legislativo só 

precisaram destinar recursos pois algumas empresas que vinham ajudando anos 

anteriores nos últimos dias acabaram desistindo do valor a ser repassado para 

o município, para não faltar com ética não citou o nome das mesmas, ambas 

instaladas no município, argumentou se alguém tiver interesse sobre o assunto 

podem conversar pessoalmente, abordou que o núcleo estava contando com o 

valor e não seria necessário dinheiro público, a partir do ano que vem o 

presidente lhe falou, até pode ter falado para o restante dos vereadores que vão 

buscar mais patrocinadores para não precisar usar mais recurso público e fazer 

o festival com ajuda das empresas que sempre estiveram dispostas a contribuir, 

o vereador não sabe o real motivo de algumas não fornecer auxilio e o 

município ter que ir atrás de outras formas para pagar as despesas que estavam 

pendentes. Concluído sua fala, o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA retornou 

como presidente, e 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 28 de março de 2022 (segunda-

.....................................................................................continua na fl. seguinte. 
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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 Vera C. Wentz, 

Caroline F. Rauber e Bárbara M. Dahse. Câmara Municipal de Vereadores – 

Victor Graeff/RS, aos 14 dias do mês de março do ano de 2022././././././././././././ 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                               LUCIANO DREHMER  

              Presidente               1º Secretário 
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