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ATA Nº 007/2022 Da Sessão Ordinária - Realizada em 11/04/2022. 

Aos onze dias do mês de abril 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 em votação a Ata nº 006/2022, da 

Sessão Ordinária do dia 28 de março de 2022, sendo aprovada por 

unanimidade. Em seguida foi realizada a leitura dos expedientes recebidos do 

Executivo Municipal: Ofício nº 101/2022 – Notificação dos recursos 

financeiros recebidos do ESTADO por intermédio da Secretaria de Turismo; 

Ofício nº 110/2022 – Encaminhamento de respostas aos requerimentos. Na 

oportunidade a Verª. ILVÂNIA EUNICE WENTZ solicitou ao Presidente que 

fosse realizada a leitura do Ofício nº 110/2022, mais especificamente do trecho 

que se refere a resposta dos Requerimentos nº 008 e 009/2022, além disso, o 

Ver. IVANIR URBANO BORN solicitou cópia do Ofício nº 101/2022, desta 

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

diversos: Edital nº 006/2022 – ASCAMAJA; Balanço Festival Nacional da 

Cuca com Linguiça 2022 - Associação Núcleo Victorense de Incentivo à 

Cultura. Na oportunidade, o Ver. IVANIR URBANO BORN solicitou cópia 

do Ofício nº 035/2022, desta pasta. Em seguida foi aberto o espaço para a 

Leitura dos Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício nº 032/2022 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 033/2022 – Executivo Municipal; Ofício nº 

034/2022 – Atleta, Tayara Mello; Ofício nº 035/2022 – Atleta, Claudete 

Beffart; Ofício nº 036/2022 – Atleta, Arthur Freitag; Ofício nº 037/2022 – 

Atleta, Deividi A. Vogt; Ofício nº 038/2022 – Dupla Veri & Júlia. Em seguida 

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

foram apresentados os seguintes: -Indicação nº 007/2022 de autoria dos 

Vereadores ADRIANO RODRIGO MATTGE (MDB), ILVÂNIA EUNICE 

WENTZ (PP), LUCIANO DREHMER (PP), MARCIO PINTO DA SILVA 

(MDB) e NILVO ROYER (MDB) que “Sugere que o Executivo Municipal 

estude a viabilidade de instalar sistema que prevê o uso de energia solar nos 

prédios públicos municipais”. Aprovada por unanimidade; -Indicação nº 
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........................................continuação da ATA Nº 007/2022 – De 11/04/2022. 

008/2022 de autoria dos Vereadores IVANIR URBANO BORN (PDT), 

GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP (PDT), JONAS SANDERSON BALBINOTI 

(PDT) e OTÁVIO OSMAR KERN (PDT) que “Solicita ao Executivo 

Municipal, que adote as providências necessárias para que sejam adotadas as 

providências legais para cumprir com seu dever de conceder a revisão geral 

anual relativa ao ano de 2020 para os Servidores Públicos Municipais no 

percentual mínimo de 5,44%”. Rejeitada pela maioria dos votos (Votaram 

contra a indicação os vereadores ADRIANO R. MATTGE, ILVÂNIA E. 

WENTZ, LUCIANO DREHMER, NILVO ROYER e o Presidente MARCIO 

P. DA SILVA com seu voto de minerva); -Indicação nº 009/2022 de autoria 

do Ver. LUCIANO DREHMER (PP) que “Sugere que o Executivo Municipal 

estude a viabilidade de realizar convênio com a Secretaria de Segurança 

Pública do Estado do Rio Grande do Sul, para fins de conceder auxílio 

pecuniário para locação de imóveis residenciais para policiais civis lotados 

neste município”. 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. GILBERTO JOSÉ 

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

Secretaria de Obras, verifique a possibilidade de colocar pedra brita nos pontos 

mais críticos das estradas do interior de nosso município, para facilitar o acesso 

dos ônibus escolares e também dos caminhões de leite. Pedidos Verbais do 

Ver. JONAS S. BALBINOTI (PDT): -Solicitou ao Executivo Municipal, 

através da Secretaria de Obras, o empedramento da estrada que dá acesso à 

propriedade do Sr. Marcelo Lamm e também ao Camping Kronbauer, pois o 

local está em péssimas condições de trafegabilidade; -Solicitou ao Executivo 

Municipal, através da Secretaria de Obras, que verifique a possibilidade de 

colocar cargas de brita nas ruas do Distrito Industrial. Pedidos Verbais do Ver. 

IVANIR U. BORN (PDT): -Solicita ao Executivo Municipal que este informe 

em que situação se encontra a elaboração do Plano de Carreira do Magistério 

Municipal, e se já possui alguma proposta para ser discutida com os 

professores, tendo em vista que a cerca de um ano atrás foi nomeada uma 

comissão para discutir a elaboração deste plano; -Solicitou que o Executivo 

Municipal informe se está no planejamento da administração a realização de 

concurso público neste ano, considerando que estes já estão permitidos e 

também, pelo fato de já terem sido aprovados diversos Projetos de Lei que 
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........................................continuação da ATA Nº 007/2022 – De 11/04/2022. 

tratavam de contratações temporárias; -Solicitou que o Executivo Municipal 

informe se existe a intenção de realizar a reconstrução do Plano de Carreira 

para os servidores do quadro geral de nosso município. O Vereador ressaltou 

que no ano passado apresentou uma indicação sugerindo a revisão do salário 

mínimo do servidor público, o qual precisar ser complementado, considerando 

a defasagem do mesmo, frente a inflação real dos últimos anos. Pedidos 

Verbais do Ver. ADRIANO R. MATTGE (MDB): -Solicitou ao Executivo 

Municipal, que encaminhe relação de quantas pessoas foram beneficiadas e 

qual o valor investido no projeto destinado aos produtores de leite; -Solicitou 

que seja encaminhado ofício ao Presidente e Vice-Presidente da Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul-FETAG e também ao 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Victor Graeff, com o 

objetivo de agradecê-los e parabenizá-los pelos movimentos realizados em 

defesa do produtor rural. Pedido Verbal do Ver. NILVO ROYER (MDB): -

Solicitou ao Executivo Municipal, que estude a viabilidade de contratar uma 

empresa especializada para realizar a recuperação dos calçamentos de nosso 

município, pois diversos são os pontos que possuem irregularidades. O 

Vereador citou como exemplo, a Rua Felipe Leopoldo Escher, no Bairro 

Planalto, que fica cerca de três dias com água empossada após as chuvas, e 

também o caso das ruas do Loteamento Pôr do Sol, que apresentam 

irregularidades nos locais em que foram abertas as valas transversais para a 

canalização pluvial. Pedido Verbal do Ver. OTÁVIO OSMAR KERN 

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

seja realizada a revisão da estrada que dá acesso a propriedade do Sr. Jovane 

Cardoso, na localidade de Posse Cerrito, pois o morador está enfrentando 

dificuldades ao entrar e sair de sua propriedade e inclusive possui o acesso do 

transporte escolar no local. Pedido Verbal do Ver. LUCIANO DREHMER 

(PP): -Solicitou ao Executivo Municipal, que através da Secretaria de Obras 

seja verificada a possibilidade de realizar uma limpeza no Monumento do 

Arroio Mortandade, localizado na ERS-223, pois a placa de identificação 

encontra-se bem escondida. O Vereador ressaltou que, caso não seja de 

competência do município a realização deste serviço, que o mesmo entre em 

contato com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER-RS). 

Considerando que foram esses os pedidos realizados pelos Edis, passou-se para 

o espaço do Pequeno Expediente, onde estava inscrito o Ver. IVANIR 

.....................................................................................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 007/2022 – De 11/04/2022. 

URBANO BORN (PDT) que na oportunidade complementou a questão em 

relação a revisão dos servidores onde, haviam pensado em fazer ou não a 

indicação para deixar registrado pois, todos já sabem as suas posições bem 

como já sabiam a posição no que diz respeito ao piso do magistério, tanto que 

na última sessão a bancada do PP e do MDB apresentou uma indicação 

sugerindo ao executivo municipal a atender os professores dando os 33% de 

aumento momento em que, manifestou sua posição dizendo que na 

oportunidade não achavam necessário pois em defesa participaram de todas as 

reuniões que trataram do assunto mas enfim, aprovaram a indicação pois 

acharam justo, visto que, o Prefeito já havia realizado um combinado com os 

professores. Naquele momento, o Presidente solicitou que o Vereador se 

atentasse ao assunto para o qual estava inscrito no espaço, que segundo a 

inscrição seria sobre a Indicação nº 008/2022, e dessa maneira, o Vereador leu 

um parágrafo da justificativa da referida indicação para assim, oportunizar a 

discussão do assunto. Continuando, o Vereador enfatizou que é necessário ser 

mais democrático nos espaços, complementando que irá fazer um pedido para 

aumentar o tempo nas explicações pessoais seguindo o regimento interno por 

que se não, irão se fazer presentes para discutir assuntos e não discutir os 

interesses da comunidade, com isso, deixou bem claro que sim, pensaram no 

assunto porém, tiveram a apresentação da indicação já citada anteriormente 

coincidentemente alguns dias após saiu nas mídias que o executivo vai dar o 

aumento ao magistério e, no momento estão apresentando esta indicação 

também, porém, só esqueceram de combinar com o Prefeito Municipal para 

que ele divulgue essa boa notícia para os servidores nos próximos dias. 

Considerando que foram essas as colocações do Ver. IVANIR U. BORN (PDT) 

no espaço do Pequeno Expediente, foi dado início a Ordem do Dia, momento 

em que foi realizada a leitura, discussão e votação dos projetos de lei remetidos 

para votação. Durante a discussão do Projeto de Lei nº 014/2022 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” foi apresentada 

Emenda Modificativa nº 001/2022 ao Projeto de Lei nº 014/2022 pelo Ver. 

IVANIR URBANO BORN (PDT), a qual foi rejeitada pela maioria dos votos 

(Votaram contra a Emenda Modificativa os vereadores ADRIANO R. 

MATTGE, ILVÂNIA E. WENTZ, LUCIANO DREHMER, NILVO ROYER 
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........................................continuação da ATA Nº 007/2022 – De 11/04/2022. 

e o Presidente MARCIO P. DA SILVA com seu voto de minerva). O Projeto 

de Lei nº 014/2022 foi aprovado por unanimidade. Durante a discussão do 

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” foi apresentada 

Emenda Modificativa nº 001/2022 ao Projeto de Lei nº 015/2022 pelo Ver. 

IVANIR URBANO BORN (PDT), a qual foi rejeitada pela maioria dos votos 

(Votaram contra a Emenda Modificativa os vereadores ADRIANO R. 

MATTGE, ILVÂNIA E. WENTZ, LUCIANO DREHMER, NILVO ROYER 

e GILBERTO J. MUSSCOPP). O Projeto de Lei nº 015/2022 foi aprovado 

por unanimidade. Considerando que foram esses os projetos lidos, discutidos e 

votados, passou-se para o espaço da Tribuna Livre, onde estava inscrito o 

Presidente da Associação Núcleo Victorense de Incentivo à Cultura, Sr. 

MILTON ERNANI SAVADINSTZKY, com a finalidade de apresentar a 

prestação de Contas do Festival da Cuca com Linguiça 2022, momento em que 

primeiramente cumprimentou o Presidente da Casa Legislativa MARCIO 

PINTO DA SILVA e em nome dele, os demais vereadores, cumprimentou 

também, seus colegas integrantes do núcleo e a comunidade. Dando 

seguimento, destacou que é um marco importante para a Associação pois, o 

núcleo foi criado recentemente e tiveram um grande desafio pela frente que foi 

promover o 20º Festival da Cuca com Linguiça, salientou que está dentro do 

plano de trabalho, todo final de evento apresentar a prestação de contas, 

justificando que em seu ver é algo natural e é preciso acontecer, o mesmo 

possui o intuito de esclarecer os gastos e arrecadações, isto posto, afirmou que 

nada mais justo estar apresentando na presente sessão complementando que os 

vereadores são os representantes legais de toda a comunidade. Explicou 

brevemente o que é o núcleo cultural, a Associação Núcleo Victorense de 

Incentivo à Cultura e como ocorreu o processo de criação, comentou que 

possuem uma segunda etapa a qual é, convidar todas as entidades culturais do 

município a fazerem parte como associados e participarem nas tomadas de 

decisões, salientou que o objetivo é trabalhar para a comunidade sendo uma 

entidade sem fins lucrativos. Logo após, apresentou o balanço do Festival 

Nacional da Cuca com Linguiça 2022 o qual, foi protocolado na Câmara de 

Vereadores, com cópia individual aos vereadores. Durante a apresentação 

detalhada justificou o porquê do repasse do executivo municipal no valor de 
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........................................continuação da ATA Nº 007/2022 – De 11/04/2022. 

R$ 70.000,00 (setenta mil reais), expôs a questão que momentos antes da 

realização do evento, algumas empresas não cumpriram com o combinado 

assim, faltando recurso para a realização do festival. Concluiu sua fala 

argumentando que todo o grupo ficou muito feliz diante o faturamento de todos 

os envolvidos no festival, justificando o trabalho da associação, colocou-se à 

disposição para mais esclarecimentos em caso de dúvidas. Considerando que 

foram essas as colocações do Sr. MILTON ERNANI SAVADINSTZKY no 

espaço da Tribuna Livre, passou-se para o espaço destinado as explicações 

pessoais, momento em que o Ver. NILVO ROYER utilizou o espaço para 

parabenizar o Presidente do núcleo Sr. MILTON E. SAVADINSTZKY e por 

meio dele, parabenizou todos, citando os proprietários de bares, e as pessoas 

que fazem parte da diretoria. No momento, expôs que participou três noites do 

evento da cuca com linguiça, no qual, achou muito bonito, muito bem 

organizado, argumentou que todos os dias pela parte da manhã ia conversar 

com os donos dos bares momento em que, questionava como estava 

conduzindo-se a semana, onde encontrava todos com um sorriso no rosto com 

vontade de trabalhar mais um dia, diante a isso, sentiu que foi um evento 

diferente, destacou principalmente o que o Sr. MILTON evidenciou em sua 

fala anteriormente, em que, não ocorreu desentendimentos todas as pessoas 

interagiram e demostraram felicidade entre os donos dos bares realçando o 

vereador que em seu ver achou o mais importante. Em segundo momento, 

destacou as pessoas que pela manhã realizavam a limpeza afirmando que 

merecem o respeito. Concluiu sua fala no espaço constatando que o documento 

balanço apresentado aos vereadores e a comunidade foi muito importante, 

complementando que não lembra de algum dia já ter recebido, assim sendo, 

parabenizou todos os envolvidos novamente. Em seguida, o Ver. IVANIR 

URBANO BORN usou do espaço, momento em que comentou que observou 

nas redes sociais a apresentação do relatório do resultado financeiro da APAE 

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), no qual, achou uma atitude 

muito bonita em detalhar, oportunizando a visualização e compreensão do 

ganho das barracas proporcionalmente, destacou que gira muito dinheiro 

dentro do município, mostrando a importância do evento e como deve-se 

continuar. Deu sequência à sua fala, argumentando que na última sessão 

destacou que não se pode dar em Victor Graeff o nome de apenas uma pessoa 

que é responsável pela cuca com linguiça, de tantas que foram as pessoas que 
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........................................continuação da ATA Nº 007/2022 – De 11/04/2022. 

começaram os primeiros eventos e continuaram durante os vinte que 

aconteceram, citando o CHICO SAVADINSTZKY (MILTON) que anos 

passados participou ativamente na realização da festa que sempre foi muito 

grande, bonita e organizada, destacou que houve alguns problemas pontuais 

em alguns anos mas no geral ninguém pode afirmar que futuramente não 

aconteça algo do tipo. Comentou que esteve presente em algumas 

oportunidades no evento deste ano, espera que continue, abordou que ficou 

claro que foi o único vereador a votar contra ao repasse dos R$ 70.000,00 

(setenta mil reais) por parte do executivo municipal para o núcleo, não esconde 

o fato, defendeu e justificou o seu voto na casa de leis sustentando que não tem 

nada a ver com política e questão pessoal, foram os fatos, os quais justificou 

durante a discussão do Projeto de Lei e, inclusive, solicitou que fossem 

constados em ata. Destacou que foi realizado uma reunião com a Defesa Civil 

onde foi apresentado que o município que declara situação de emergência não 

pode repassar recursos para eventos, houve a preocupação, e o vereador 

colocou que alertou, e em seu ver se parece que a informação era equivocada 

pois, se não, o prefeito não teria repassado, para evitar que amanhã ou depois 

precise devolver e também, até a própria situação do agricultor que no ano de 

estiagem seria importante que esse recurso fosse atender as propriedade dos 

produtores mais carentes diante as necessidades. Por fim, dado isso, afirmou 

que não possui nada contra o festival e que torce para que no próximo ano o 

núcleo se fortaleça e não seja preciso voltar recurso público. No momento, 

contrariou a posição do colega Ver. NILVO ROYER dizendo que durante os 

seus mandatos de vereador, várias vezes foram apresentados relatórios das 

prestações de contas, inclusive bem detalhado, apresentando notas de tudo o 

que foi gasto, não que seja necessário, mas é uma liberdade do núcleo em fazer 

ou não pois, já foi apresentado o básico, claro que gostaria de mais detalhes, 

mas, se for o caso pode ser tratado pessoalmente. Concluiu sua contribuição 

referente o assunto, destacando a importância e que assim continue deixando 

as coisas claras de acordo com o seu pensamento, parabenizou o núcleo através 

do Sr. CHICO SAVADINSTZKY, que esteve representando, sublinhou que 

pode ter ficando algum sentimento em relação ao seu voto de não ter sido a 

favor do repasse, lamentou e complementou que se coloca em disposição no 

que for preciso no futuro e que sigam em frente. Logo após, a Verª. ILVÂNIA 

EUNICE WENTZ iniciou sua fala parabenizando o Núcleo Cultural, pois em 
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........................................continuação da ATA Nº 007/2022 – De 11/04/2022. 

seu ver foi um evento muito bom e organizado, parabenizou também, os bares 

pela organização durante toda a semana se preocupando com a qualidade das 

coisas que produziram no evento, argumentou de acordo com a fala do 

presidente no núcleo anteriormente que, foi o primeiro ano referente as pessoas 

que estavam atendendo que não ocorreram problemas entre vizinhos, pelo 

contrário, um ajudou o outro e perceberam que assim, deu certo e que 

futuramente irão perceber que juntos irão produzir mais. Em segundo 

momento, destacou o assunto dos R$ 70.000,00 (setenta mil reais) referente ao 

repasse disponibilizado pela prefeitura para o evento, abordou que esteve 

participando da reunião com a Defesa Civil no qual o Ver. IVANIR U. BORN 

destacou mas, evidenciou que foi preciso pensar por outro lado também pois, 

se o executivo não ajudasse com o valor o evento não sairia, e em consequência 

de ter ocorrido, quantas pessoas ficaram realizadas citando os bares que 

tiveram movimento e produziram em uma semana o que durante todo o período 

da pandemia não tiveram retorno, salientando que com a pandemia se perdeu 

muito e com a realização do evento se teve bons resultados para todos e com 

isso pode–se perceber por meio dos balanços apresentados sendo algo muito 

gratificante para os vereadores pois, estão cientes que ficaram muito tempo 

fechados sem produzir nada, mais uma vez a vereadora parabenizou todo o 

núcleo deixando registrado a transparência de apresentar o balanço, visto que, 

como o seu segundo ano de mandato já ouviu muitos questionamentos pelo 

motivo de não ser apresentado o balanço, que em seu ver a transparência vale 

muito. Mencionou que não é contra o funcionário público por não ter votado a 

favor da indicação nº 008/2022 dos vereadores da bancada do PDT, 

justificando que é preciso pensar para frente para ver qual será a melhor 

maneira para poder ajudar o funcionalismo público, referiu-se como o Ver. 

ADRIANO R. MATTGE,  diante a um plano de carreira, para que assim, 

quando sair da prefeitura, sair com boas condições e não sair como muitos até 

o momento, complementando que já foi funcionária, que já faz cinco anos que 

pediu demissão e saiu sem nada, sendo assim, afirmou que é preciso sim pensar 

nestas questões mencionando novamente que, com certeza os vereadores que 

votaram contra na sessão,  não são contra, apenas estão pensando como 

resolver na melhor maneira possível para poder auxiliar a todos, finalizando o 

assunto apontando que irão sentar junto ao executivo para discutir e resolver o 

problema. Apresentou que no domingo que antecedeu a sessão plenária tiveram 
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a presença do Deputado Estadual SÉRGIO TURRA momento em que, ocorreu 

uma reunião e juntamente com o Ver. LUCIANO DREHMER apresentou a 

Câmara de Vereadores a ele, instante em que, o Deputado argumentou ser um 

espaço muito bom, muito bem dividido e que o município está de parabéns por 

ter a Câmara desta maneira. Logo após, o Ver. LUCIANO DREHMER fez uso 

do espaço para fazer uma correção em relação a uma colocação sua realizada 

na sessão anterior, destacou que estão representando com seriedade, destacou 

que havia dito que a Associação Victorense de Estudantes não havia ganhado 

reajuste em 2018, 2019 e 2020 sendo assim, retratou sua colocação 

anteriormente e enfatizou que o repasse do executivo em 2017 era de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais) foi passado para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco 

mil reais) em 2018 e em 2019 para R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), 

ou seja, no ano de 2018 um reajuste de 12%, em 2019 um reajuste de 22% e 

atualmente a gestão deu um aumento de 33,18% para a AVEU ( Associação 

Victorense de Estudantes Universitários) justificando assim, o por que foi 

contra a emenda apresentada pelo Ver. IVANIR U. BORN, pois a mesma 

sugeria um aumento para quase 64%  de reajuste para a associação, ficando 

muito além da porcentagem que o executivo repassou nos últimos anos, sendo 

que com certeza todas as outras entidades também gostariam de receber um o 

reajuste nesta proporção. Argumentou ainda que, o executivo faz as contas 

dentro do seu orçamento e não consegue fazer um repasse muito maior do que 

é solicitado pela população ou vereadores, sendo essa sua retratação onde 

passou uma informação incorreta na sessão anterior. Na sequência, 

parabenizou o Sr. MILTON E. SAVADINSTZKY e em nome dele os demais 

membros da diretoria, destacou que sabe que para criar uma associação não é 

fácil pois também está na linha de frente analisando a parte burocrática da 

associação de proteção aos animais de Victor Graeff, complementando que a 

burocracia só para conseguir o CNPJ já é muito grande, enfim, relatou que 

alguns pontos lhe chamaram a atenção diante a colocação citando por exemplo 

que, em cinco dias diante o fluxo de pessoas presentes no evento não ocorreu 

nem uma briga, em segundo momento, a limpeza também lhe chamou muito a 

atenção, o capricho em monitorar as lixeiras quando estavam cheias já eram 

recolhidas, destacou também, a transparência do grupo por meio da colocação 

do balancete sanando as dúvidas da comunidade, apontou a economia sendo 

setenta mil reais de recurso público comentando que com certeza se tornou a 
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mais barata de todos as edições e com o progresso, quem sabe, se consiga por 

meio de Leis, zerar no próximo evento e, para concluir seus argumentos, 

ressaltou a qualidade muito boa do chopp, isto posto, fez uso do espaço para 

lançar um desafio para o núcleo, de promover a próxima EXPOVIG se a 

associação comercial não tiver interesse, enfim, com autorização da 

associação, colocar alguns integrantes do grupo para ajudar na organização. 

Para finalizar suas colocações, o vereador constatou que é preciso desses 

eventos para toda a comunidade, seguido de um ano de seca, de pandemia, tem 

certeza que os donos de bares e restaurantes de Victor Graeff fizeram a safra, 

pois o montante de dinheiro que circula em nosso município é muito bom. Na 

sequência o Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE usou o seu espaço para 

certificar que acompanhou a organização do evento da cuca com linguiça, 

destacou que o servidor VAGNER P. FERREIRA se disponibilizou para ajudar 

o núcleo, comentou que o projeto veio até a casa legislativa no período 

justificou pela questão burocrática sendo o último prazo para legalizar se não 

havia entrado antes para ter mais tempo de estudar. Salientou que é uma pena 

que alguns patrocinadores “roeram a corda” posto isto, quem sabe seria R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais) que o município teria que repassar, 

acrescentando que é bom deixar registrado que havia um levantamento com 

algumas empresas que possuíam interesse e no final se retiraram, afirmou que 

neste festival teve sim um diferencial em que, deu para se notar pois nas outras 

vezes sempre foi procurado pelos munícipes do município para que lutasse por 

eles. Apontou o vereador que a dois ou três anos juntamente com o Ex-

Vereador VALDIR J. VIEIRA com apoio dos demais vereadores da época, 

sempre lutaram pelo núcleo, recebiam notícias que municípios vizinhos como 

Lagoa dos Três Cantos funcionava muito bem e a ideia já era implantar no 

município de Victor Graeff, porém, não possuíam esse poder apenas cobrar. 

Expressou felizmente que hoje o núcleo está ativo e bem representado por 

todos, destacou que até questionava em outros festivais visto que, o rumo que 

estava seguindo não iria mais valorizar as pessoas do local acabando mais 

tarde, quem sabe, uma empresa de fora realizando o festival, ou seja 

desvalorizaria as pessoas do comércio local. Parabenizou a todos do grupo 

destacando o Presidente MILTON E. SAVADINSTZKY pela organização, 

pelo sucesso do evento e, foi necessário pois o COVID atrapalhou bastante, e 

em seu ver o evento veio em um bom momento. Também, deixou registrado 
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que seja enviado ao executivo um pedido em que seja realizado uma reunião 

com a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e com a AVEU 

(Associação Victorense de Estudantes Universitários), junto ao executivo e os 

vereadores para oportunizar uma conversa em relação as emendas. Na 

sequência deixou registrado os seus ofícios a serem enviados ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Victor Graeff e a FETAG, momento em que comentou 

que tem acompanhado os noticiários que a luta é constante a respeito das 

frustrações da seca em uma boa parte da região do Brasil, no entanto, no 

município estão bem representados por essas duas entidades e até mesmo, pelo 

executivo pois, no dia 28 de dezembro de 2021 já foi criado o decreto, as 

pessoas responsáveis se reuniram e o prefeito prontamente se prontificou em 

fazer o decreto marcando assim, o início da luta, em seguimento, no dia 16 de 

fevereiro de 2022 em Ijuí  o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a FETAG 

realizaram um movimento de alerta, onde foram reunidas cerca de  6000 (seis 

mil), o Governo Federal havia noticiado algumas propostas só não vinham 

sendo concretizadas, assinadas, se não possuir uma pressão de alguma 

entidade, do povo, acaba muitas vezes não se concretizando as coisas. Também 

deixou registrado seu argumento diante o protesto no Ministério da Agricultura 

em Porto Alegre no dia 29, sendo um movimento pacífico sem lixo e invasões, 

simplesmente as pessoas usaram o ministério para dormir no período de três 

dias, não saíram enquanto não foi assinado, complementou o vereador que 

existem vários tipos de movimentos e protestos e esses valem apena 

parabenizar pois, demostraram bons comportamentos, simplesmente lutaram 

pelo que vinham pedindo. Frisou que esteve pela parte da manhã na Câmara de 

Vereadores em Lagoa dos Três Cantos participando de uma conversa com as 

pessoas responsáveis pelo SEBRAE, onde será marcado uma conversa com o 

Prefeito de Victor Graeff para que se possa implantar a sala do empreendedor 

e também a agenda tipagem, no momento, o vereador explicou que é o 

levantamento do DNA dos animais que estão a campo, por meio deste processo 

é possível encontrar todas as características de uma vaca futura quando a 

novilha já nasce, citou que quem sabe, no momento desta conversa já possa 

ajustar o projeto que está em andamento que foi aprovado na casa legislativa e 

de uma forma criar um incentivo aos produtores do município. Dando 

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

ADRIANO RODRIGO MATTGE assumisse o comando da Mesa, para que o 
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Vereador pudesse então ocupar o Espaço Regimental destinado às Explicações 

Pessoais. Dessa maneira, o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA utilizou o 

espaço, momento em que primeiramente cumprimentou o Presidente do 

Núcleo MILTON E. SAVADINSTZKY, popularmente conhecido na cidade 

como o CHICO, e em nome dele, cumprimentou os demais integrantes que 

ajudaram contribuindo na realização do festival com todo sucesso, visto que, 

por onde passavam só recebiam elogios. Destacou que os R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais) que seriam repassados pela Câmara de Vereadores seria uma ajuda 

com todo o gosto pois estavam cientes das dificuldades que as empresas que 

haviam sido procuradas estavam enfrentando, no momento e em cima da hora 

trocaram de ideia, destacou que sabe a vontade do núcleo em trabalhar somente 

com recursos próprios não sendo recursos públicos, acentuou que sempre foi 

lutado e questionado muito que os festivais devem ser trabalhados com 

recursos próprios, mas o primeiro passo foi dado, parabenizou pela 

organização. Em seguida, justificou o seu voto contrário em relação a indicação 

nº 008/2022, pois quando realizaram uma reunião com o Presidente do 

SINDISERV, fez uso da palavra para dizer que os vereadores não iriam se 

envolver com negociação de funcionário completando que, quem faz está parte 

é o sindicato e com certeza querem que os funcionários ganhem mais, 

afirmando que não são contra o aumento só o mesmo é necessário ser acordado 

entre os funcionários e o sindicato no qual, a palavra final foi do Sindicato, que 

naquele momento estaria de acordo com o percentual que já foi aprovado nesta 

Casa de Leis. Com relação ao seu voto contrário na emenda que votou contra, 

também foi uma grande discussão que o valor do Projeto de Lei falando da 

APAE e dos estudantes universitários, sendo da mesma proporção o mesmo 

veio no valor de R$ 63.250,00 (sessenta e três mil, duzentos e cinquenta reais) 

estando proposto na emenda para R$ 90.000,00 (noventa mil reais), mas no ano 

anterior foi aprovado pela Casa de Leis e destinou por meio da Presidente 

ILVÂNIA EUNICE WENTZ e os demais vereadores, R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) em que, já foi aprovado passando a R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) 

e o recurso que foi destinado ao núcleo já existe um acordo entre a Câmara 

destinar ao Executivo Municipal e o mesmo destinar novamente as entidades 

com o intuito de ajudar repassando após as eleições mais um repasse de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) para cada um, agregando que querem ajudar, 

valorizando os universitários que futuramente são os seus filhos e aumentando 
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via as emendas todas as outras entidades citando como exemplo a AERG, os 

corais, afirmando que é justo oportunizar o mesmo percentual para todos, por 

isso, foram contra as emendas, vai ser dado mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

totalizando R$ 83.250,00 (oitenta e três mil, duzentos e cinquenta reais) no 

final, então, se a proporção seria noventa mil vai ser R$ 6.750,00 (seis mil, 

setecentos e cinquenta reais) a menos, quase atingindo o valor da proporção da 

emenda e a APAE seria a mesma coisa, sendo R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais) pode ser que tenha algum valor maior que não estava lembrado no total 

com mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) que já foi dado, indo para R$ 45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais) e com mais R$10.000,00 (dez mil reais) indo para 

R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e a proporção é R$ 57.000,00 

(cinquenta e sete mil reais) salientando novamente que esse foi o motivo de 

terem votado contra, anexando em sua fala tanto que em anos anteriores foi 

destinado recursos para as entidades durante os quatro anos e o prefeito anterior 

nenhuma vez destinou os recursos, no último ano foi devolvido R$ 270.000,00 

(duzentos e setenta mil reais), o qual o Prefeito aproveitou para pagar o 

“fundão”, afirmou o vereador que é importante mas é necessário se pagar em 

dia, não deixar atrasar, sendo assim, atualmente por meio da gestão eficiente 

as entidades acabaram recebendo. Em seguida 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 25 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 Tisciane Kehl, Beatriz Kuhn Sipp, Maria Augusta M. Gehm, 

André Hunger, Gelson Galvagni, Cassiana Élen da Rosa, Milton Ernani 

Savadinstzky, Carlos Queiroz, Alex Sandro Hermes, Froila V. Silva, Roberto 

Kuhn, Carlos Alberto Mallmann, Roseli Steffler, Imberto Dahse, Caroline 

Franciane Rauber, Leandro Aguiar, Vera Cecília Wentz e Bárbara M. Dahse. 

Câmara Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 11 dias do mês de 

abril do ano de 2022././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 

MARCIO PINTO DA SILVA                               LUCIANO DREHMER  

              Presidente               1º Secretário  
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