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ATA Nº 006/2022 Da Sessão Ordinária - Realizada em 28/03/2022. 

Aos vinte e oito 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: 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 comunicou a ausência do Ver. 

ADRIANO RODRIGO MATTGE o qual apresentou exame justificando sua 

ausência nesta Sessão Ordinária. Dando continuidade, o Presidente colocou em 

discussão e em votação a Ata Nº 005/2022 da Sessão Ordinária do dia 14 de 

março de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi realizada 

a leitura dos expedientes recebidos do Executivo Municipal: Ofício nº 

098/2022 – Encaminhamento de Projetos de Lei; Projeto de Lei nº 026/2022 

de autoria do Executivo Municipal que “Abre Créditos Especiais no orçamento 

do município, indica recursos e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

027/2022 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o poder Executivo 

Municipal a contratar por tempo determinado para atender necessidade de 

excepcional interesse público, um Fiscal Sanitário, nos termos do art. 37, 

inciso IX, Constituição Federal e da Lei n.º 530 de 11 de Abril de 2002, e dá 

outras providências”; Projeto de Lei nº 028/2022 de autoria do Executivo 

Municipal que “Estabelece o mapeamento descritivo e geográfico para as 09 

(nove) micro áreas de atuação das ACS – agentes comunitários de saúde, do 

programa estratégia de saúde da família – ESF no município de Victor Graeff 

revoga a Lei n.º 1.124, de 12 de agosto de 2009, e dá outras providências”. 

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

Relatório – Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Sul; E-mail – UVERGS; Convite - Ordem 

Auxiliadora das Senhoras Evangélicas (OASE); Convite - OAB/RS Subseção 

de Não-Me-Toque; Convite - Comissão de Agricultura da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul; Convite - Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus; Ofício nº 029/2022 - OAB/RS Subseção de Não-Me-

Toque; Ofício nº 030/2022 - OAB/RS Subseção de Não-Me-Toque;  Exame 

Médico – Ver. ADRIANO R. MATTGE. Em seguida foi aberto o espaço para 

a Leitura dos Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício nº 021/2022 – 
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........................................continuação da ATA Nº 006/2022 – De 28/03/2022. 

Executivo Municipal; Ofício nº 022/2022 – Executivo Municipal; Ofício nº 

023/2022 – Executivo Municipal; Ofício nº 024/2022 – Secretaria Municipal 

de Obras; Ofício nº 025/2022 – Chefe de Departameneto, Sr. Paulo Evandro 

dos Santos; Ofício nº 026/2022 – Associação Núcleo Victorense de Incentivo 

à Cultura; Ofício nº 027/2022 – Chefe de Departameneto, Sr. Tatiel Zart; Ofício 

nº 028/2022 – Associação dos Professorees Municipais de Victor Graeff 

(ASPROMUVI); Ofício nº 029/2022 – Secretaria de Obras do Município de 

Ernestina/RS. Em seguida passou-se para o espaço dos expedientes 

apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados os seguintes: -

Requerimento nº 005/2022 de autoria do Ver. GILBERTO JOSÉ 

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

Secretaria de Obras verifique a possibilidade de colocar uma camada asfáltica 

no calçamento da rua que dá acesso ao CTG Galdino Marques, próximo ao 

Mercado do Libério, bem como a instalação de uma boca-de-lobo no local”. 

Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 006/2022 de autoria da Verª. 

ILVÂNIA EUNICE WENTZ (PP) que “Solicita ao Executivo Municipal, 

providências em relação ao nivelamento entre asfalto e bocas-de-lobo que se 

encontram em desnível em nosso município”. Aprovado por unanimidade; -

Requerimento nº 007/2022 de autoria do Ver. IVANIR U. BORN (PDT) que 

“Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for, 

que seja enviada ao Executivo Municipal, solicitação no sentido de que este 

informe quais as obras de infraestrutura (regularização dos lotes, 

pavimentação, rede de água e luz, canalização pluvial, etc) já foram realizadas 

no loteamento habitacional do Município e que informe quais projetos 

habitacionais estão sendo elaborados ou em fase de aprovação ou captação 

de recursos junto a órgãos públicos ou instituições bancárias”. Aprovado por 

unanimidade; -Requerimento nº 008/2022 de autoria do Ver. IVANIR U. 

BORN (PDT) que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário 

e se aprovado for, que seja enviada ao Executivo Municipal, solicitação no 

sentido de que este informe quais as medidas que estão sendo adotadas para 

atender o grande número de pessoas que espera para realizar exames de média 

e alta complexidade e cirurgias consideradas como não urgentes, visto que tem 

casos que esta espera perdura por tempo exagerado, agravando a saúde do 

paciente”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 009/2022 de 

autoria do Ver. IVANIR U. BORN (PDT) que “Requer à Mesa Diretora, 
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depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for, que seja enviada ao 

Executivo Municipal, solicitação no sentido de que este informe se ainda 

existem obras ou serviços a serem realizados ou providências a ser tomadas 

para o pleno funcionamento do Centro de Saúde “Ivo Otto Schneider” e se 

existe por parte do Executivo Municipal a intenção ou projeto para a retomada 

do atendimento nas 24 horas do dia, naquele centro de saúde”. Aprovado por 

unanimidade; -Indicação nº 005/2022 de autoria do Ver. IVANIR U. BORN 

(PDT) que “Solicita ao Executivo Municipal, que adote as providências 

necessárias para oferecer aos interessados, especialmente jovens e mulheres, 

cursos e treinamentos para a formação e qualificação de mão de obra”. 

Aprovada por unanimidade; -Indicação nº 006/2022 de autoria do Ver. 

IVANIR U. BORN (PDT) que “Solicita ao Executivo Municipal, que através 

do Departamento/Conselho Municipal de Trânsito, aprove a instalação de 

placa de trânsito de Proibido Estacionar, com a informação complementar de 

Exclusivo Carga e Descarga das 16:30 ás 17:30 horas, de segunda a sexta 

feira, em frente a Agência dos Correios, localizada na Av. 25 de Julho”. 

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. OTÁVIO OSMAR KERN (PDT): -

Solicitou o encaminhamento de ofício aos atletas da Equipe LF Academia e 

Personal, sendo estes, Tayara Mello, Arthur Freitag, Claudete Beffart e Deividi 

A. Vogt, com o objetivo de parabenizá-los pela participação na 2ª Stone Run – 

Rústica das Pedras Preciosas, realizada no dia 27 de março de 2022 (domingo), 

em Soledade/RS; -Pedidos Verbais do Ver. GILBERTO JOSÉ 

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

Secretaria de Obras seja realizado o patrolamento das estradas de São José 

Glória, com urgência, tendo em vista que as estradas daquela região foram 

afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias e também, considerando que a 

época de colheita está próxima; -Solicitou ao Executivo Municipal, através da 

Secretaria de Obras, o alargamento da ponte localizada próxima a propriedade 

da família Ulrich, pois trata-se de uma ponte antiga que está dificultando a 

passagem de máquinas agrícolas; -Pedido Verbal do Ver. JONAS S. 

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

possibilidade de instalar iluminação pública na estrada do Primeiro Distrito, 

que dá acesso a propriedade do Sr. José Silvano Muller e a propriedade do Sr. 
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Lairton A. Koeche; -Pedido Verbal do Ver. IVANIR U. BORN (PDT): -

Solicitou ao Executivo Municipal, através do Departamento/Conselho 

Municipal de Trânsito, a implantação de placas de sinalização vertical 

indicando a existência de área escolar nas proximidades da Escola de Educação 

Especial Novo Horizonte e da Escola de Ensino Fundamental Leonel de Moura 

Brizola (Av. Cochinho e Rua João Augustin), para que os motoristas tenham 

os devidos cuidados ao trafegar pelo local, principalmente no que diz respeito 

a existência da escola especial, com o objetivo de redobrar a atenção dos 

condutores. Além disso, ressaltou que a sinalização próxima a EMEI Felippe 

Alflen, no bairro Planalto, também pode ser melhorada, tendo em vista que as 

placas existentes são pequenas e estão um tanto apagadas; -Pedido Verbal do 

Ver. MARCIO PINTO DA SILVA (MDB): -Solicitou o encaminhamento de 

ofício a dupla sertaneja Veri & Júlia, com o objetivo de parabenizá-las pela 

conquista do 2º lugar na categoria regional no Festival da Canção realizado na 

cidade de Santa Bárbara do Sul/RS, e também agradecê-las por representarem 

nosso município através da música. 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 seguintes projetos de lei: -Projeto de Lei nº 

017/2022 de autoria 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”. 

Aprovado por unanimidade; -Projeto de Lei nº 021/2022 de autoria do 

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

com "Associação Victorense de Estudantes Universitário - AVEU", e dá outras 

providências”. Aprovado por unanimidade; -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”. Aprovado por 

unanimidade; -Projeto de Lei nº 026/2022 de autoria do Executivo Municipal 

que “Abre Créditos Especiais no orçamento do município, indica recursos e 

dá outras providências”. Aprovado por unanimidade; -Projeto de Lei nº 

027/2022 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o poder Executivo 

Municipal a contratar por tempo determinado para atender necessidade de 

excepcional interesse público, um Fiscal Sanitário, nos termos do art. 37, 
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inciso IX, Constituição Federal e da Lei n.º 530 de 11 de Abril de 2002, e dá 

outras providências”. Aprovado por unanimidade; -Projeto de Lei nº 

028/2022 de autoria do Executivo Municipal que “Estabelece o mapeamento 

descritivo e geográfico para as 09 (nove) micro áreas de atuação das ACS – 

agentes comunitários de saúde, do programa estratégia de saúde da família – 

ESF no município de Victor Graeff revoga a Lei n.º 1.124, de 12 de agosto de 

2009, 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. O Ver. GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP (PDT) foi o primeiro 

Vereador a usar o espaço das explicações pessoais, que aproveitou a 

oportunidade para fazer um breve agradecimento a Ex-Presidente ILVÂNIA 

EUNICE WENTZ por oferecer aos vereadores as carteirinhas de identificação, 

afirmou o vereador que achou muito bom. Logo após o Ver. IVANIR U. BORN 

(PDT) utilizou o espaço, momento em que falou sobre a questão dos Projetos 

de Leis nº 014 e 015/2022, que foram baixados para estudo nas comissões 

permanentes (COFE e CCJ), que tratam sobre o repasse de recursos financeiros 

para a APAE e para a AVEU, destacou o vereador que apresentou emenda 

modificativa em ambos os projetos, sugerindo um aumento dos valores 

apresentados pelo executivo municipal, para um limite que foi aprovado na Lei 

Orçamentário anual, orçamento de 2022. Destacou que na sessão anterior foi 

pedido a baixa para estudo de um projeto em cada comissão e astutamente hoje 

foi pedido de forma invertida, ou seja, cada comissão pediu a baixa para estudo 

do outro projeto de lei. Afirmou que obviamente hoje seria votado as emendas 

modificativas e em tese o PDT teria quatro votos e a situação teria três votos, 

salientou que não quer pensar que seria esse o motivo de ter sido baixado para 

estudo, e que, na próxima sessão o presidente tem o voto minerva, pois é 

possível que de empate na votação das emendas modificativas, ainda que o 

prefeito possa vetar, espera o vereador que não seja esse o motivo da baixa para 

estudo dos referidos projetos de lei. Outra questão citada é que, foram todos os 

projetos baixados para estudo na sessão passada para discutir com o executivo 

municipal, para pensar, e em seu ver não teria muita razão para a própria 

situação baixar para estudo novamente os mesmos projetos de lei, ressaltando 

novamente que estas coisas parecem meio estranhas e que tiram um pouco a 

confiabilidade do processo junto à população. Dando sequência, manifestou 
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sua opinião com relação à sessão anterior, na qual, foi feito uma indicação para 

o executivo municipal por meio da bancada do PP e do MDB solicitando que 

o executivo municipal aprovasse/pensasse em dar o aumento de 33% para o 

magistério, afirmou o Vereador que gostaria que os vereadores da situação 

tomassem atitudes mais forte na hora que precisa, pois, fazer uma indicação 

para depois falar para a população que eram a favor, não muda a decisão do 

executivo e não dá o voto no plenário, então, evidenciou que diante dessas 

questões é preciso de uma forma mais contundente em defesa dos servidores e 

dos professores. Também ressaltou a busca da reposição da perda do servidor 

público no ano de 2020, pois, o mesmo não foi contemplado em nenhum 

momento, o que foi dado foi a reposição inflacionária do ano de 2021 e um 

ganho real de 3% do ano de 2021, não sendo mencionado o ano de 2020 em 

nenhum momento. Complementou sua fala dizendo que é neste momento que 

todos os vereadores precisam buscar esse aumento junto ao executivo 

municipal. Por fim, o Ver. LUCIANO DREHMER (PP) utilizou o espaço das 

explicações pessoais, momento em que comentou que solicitou que fosse 

baixado para estudo o Projeto de Lei nº 015/2022, referente ao Termo de 

Fomento com a Associação Victorense de Estudantes Universitários-AVEU, 

na Comissão de Orçamentos, Finanças, Economia e Infraestrutura-COFE, o 

qual possui uma Emenda Modificativa do Ver. IVANIR U. BORN, mas que 

isso não significa que ele seja contra o aumento do repasse aos universitários 

porém, ressalta que não foi dado reajuste na subvenção dos universitários nos 

anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, e que a atual administração já está dando um 

aumento de 15%, ou seja, já está compensando as perdas do ano passado e 

desse ano, tornando-se uma ajuda muito importante para a AVEU. Assim, 

justificou que baixou o Projeto de Lei nº 015/2022 para estudo, pois será 

necessário buscar uma alternativa, pois não é simplesmente hoje chegar e 

solicitar um aumento muito elevado na subvenção, considerando que é um ano 

vindo de pandemia e sujeito a ter uma queda na arrecadação no próximo ano 

em virtude da estiagem, afirmando que precisa ser algo analisado pela 

administração e considerando também o aumento do funcionalismo e o 

aumento dos professores (que quem sabe será aprovado). Reafirmou 

novamente que isso não significa que ele seja contra um aumento significativa 

para a APAE e para a AVEU, pois ele sabe da importância, porém, acredita 

que precisa ter um pouco de calma nestas situações e por isso é necessário mais 
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alguns dias para analisar estas questões. 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 11 de 

abril 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 28 dias do mês de março do 

ano de 2022././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                               LUCIANO DREHMER  

              Presidente               1º Secretário 
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