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ATA Nº 008/2022 Da Sessão Ordinária - Realizada em 25/04/2022. 

Aos vinte e cinco 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 007/2022, da 

Sessão Ordinária do dia 11 de abril de 2022, a qual foi aprovada por 

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

Executivo Municipal: Ofício nº 123/2022 – Encaminhamento de Projetos de 

Lei; Projeto de Lei Complementar nº 001/2022 de autoria do Executivo 

Municipal que “Altera a Lei Complementar n. º 1.755/2017 (Código Tributário 

Municipal) do Título lV - As Taxas Capítulo I - Taxas de Poder de Polícia 

Administrativa Seção I - Taxa de localização de estabelecimento e 

funcionamento de atividades Subseção I – Do Fato Gerador e Lançamento”; 

Projeto de Lei nº 029/2022 de autoria do Executivo Municipal que “Altera 

dispositivos da Lei n.º 1.944 de 22 de fevereiro de 2022, acrescenta parágrafos 

no art. 1º, corrige a tabela de reajuste de salários, e dá outras providências”; 

Ofício nº 119/2022 – Encaminhamento de resposta aos pedidos/requerimentos. 

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

Informativo – RGE; Convite - Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social; 

Convite – APROSOL; Convite - Comissão de Agricultura Pecuária e 

Cooperativismo; Convite – CTG Galdino Marques; Informativo – RGE; Ofício 

nº 035/2022 - OAB/RS Subseção de Não-Me-Toque; Edital de Convocação - 

Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB); Ofício - 

Deputada Estadual Franciane Bayer; Convite - Assembleia Legislativa do 

Estado – Presidente da Assembleia Deputado Valdeci Oliveira. Em seguida foi 

aberto o espaço para a Leitura dos Expedientes expedidos pelos vereadores: 

Ofício nº 040/2022 – Executivo Municipal; Ofício nº 041/2022 – Executivo 

Municipal; Ofício nº 042/2022 – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Victor 

Graeff; Ofício nº 043/2022 – Presidente da Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura no Rio Grande do Sul (FETAG); Ofício nº 044/2022 – Vice-

Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do 
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........................................continuação da ATA Nº 008/2022 – De 25/04/2022. 

Sul (FETAG). Na oportunidade, o Ver. IVANIR URBANO BORN solicitou 

cópia do Ofício nº 041/2022, desta pasta. Em seguida passou-se para o espaço 

dos expedientes apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados os 

seguintes: -Requerimento nº 010/2022 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 os motivos da suspensão, por irregularidade, da 

transferência de incentivos financeiros das equipes e serviços da Atenção 

Primária ao município de Victor Graeff a partir da parcela do mês de abril de 

2022”; -Requerimento nº 011/2022 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 relate se está e como está sendo  desenvolvido em nosso Município 

o trabalho e as ações referentes ao Programa do Tabagismo, inclusive informe 

se o Município está recebendo e distribuindo adesivos, a bupropiona, a goma 

de mascar de nicotina e as apostilhas orientativas, assim como informe quais 

profissionais estão trabalhando neste importante programa”; -Indicação nº 

010/2022 de autoria do Ver. LUCIANO DREHMER (PP) que “Sugere que o 

Executivo Municipal, estude a possibilidade de denominar de ‘Rua Lúcio 

Enck’, o trecho de via urbana entre Av. Cochinho e a estrada que dá acesso 

ao Primeiro Distrito (sentido Linha Glória), nas proximidades do Cemitério 

da Comunidade Evangélica”; -Indicação nº 011/2022 de autoria do Ver. 

JONAS SANDERSON BALBINOTI (PDT) que “Sugere que o Executivo 

Municipal, estude a viabilidade de realizar uma reforma na parte externa e na 

cobertura no Posto de Saúde”. Sendo que foram esses os expedientes 

apresentados pelos vereadores, passou-se para o espaço reservado aos pedidos 

verbais: Pedido Verbal da Verª. ILVÂNIA EUNICE WENTZ (PP): -

Parabenizou e agradeceu a Secretaria de Obras, através do Executivo 

Municipal, por atender o seu pedido realizado por meio do Requerimento nº 

006/2022, no qual solicitou providências em relação à regularização do 

nivelamento entre asfalto e bocas-de-lobo que se encontram em desnível, onde 

serão regularizados 26 pontos que apresentam este problema. Pedidos Verbais 

do Ver. GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP (PDT): -Solicitou que o Executivo 

Municipal entre em contato com a COPREL, para realizar uma vistoria na rede 

de energia localizada em frente a propriedade do Sr. Cristiano Ulrich, a qual 
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........................................continuação da ATA Nº 008/2022 – De 25/04/2022. 

precisa ser erguida, pois, se encontra muito baixa, dificultando a passagem de 

caminhões; -Solicitou que o Executivo Municipal encaminhe ofício à Diretoria 

da Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR), 

agradecendo a doação da academia ao ar livre instalada na localidade de São 

José da Glória; -Solicitou ao Executivo Municipal que através da Secretaria de 

Obras seja providenciada a passagem do rolo compactador na Linha dos 

Arendt, onde foi realizado o empedramento da estrada. Pedidos Verbais do 

Ver. IVANIR U. BORN (PDT): -Solicitou ao Executivo Municipal resposta 

referente ao Requerimento nº 007/2022, apresentado na Sessão Ordinária do 

dia 28 de março de 2022, no qual solicitou informações sobre 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 quais os projetos habitacionais estão sendo elaborados ou em 

fase de aprovação ou captação de recursos junto a órgãos públicos ou 

instituições bancárias; -Solicitou a Mesa Diretora do Poder Legislativo, tabela 

que conste uma relação dos valores que foram devolvidos nos encerramentos 

de exercícios pela Câmara de Vereadores ao Executivo Municipal, dos últimos 

09 (nove) anos, incluindo as devoluções realizadas ao longo de cada ano. 

Pedidos Verbais do Ver. ADRIANO R. MATTGE (MDB): Solicitou o 

encaminhamento de ofício a nova patronagem do CTG Galdino Marques, com 

o objetivo de parabenizar e desejar sucesso a todos, e da mesma forma, 

agradecer o convite entregue à Câmara de Vereadores para o jantar de posse 

realizado no dia 23 de abril de 2022; -Solicitou o encaminhamento de ofício ao 

atleta Deividi A. Vogt pela conquista do 4º lugar na Play Tennis Run, realizada 

no dia 24 de abril de 2022, em Passo Fundo/RS, onde esteve representando o 

nosso município, pela LF Academia Personal; -Solicitou que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de oferecer a população curso de dança 

alemã, treinos de voleibol, cursos profissionalizantes, curso de violão, entre 

outros que vem sendo reivindicados pelos munícipes; -Solicitou que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de contratar serviços de caminhões 

e patrolas, para auxiliar nos trabalhos que estão sendo realizados nas estradas 

do interior de nosso município. Pedido Verbal do Ver. MARCIO PINTO 

DA SILVA (MDB): -Solicitou que seja encaminhado ofício aos servidores 

lotados no cargo de Agente Comunitário de Saúde, com o objetivo de 

parabenizá-los pelo belo trabalho realizado durante o Levantamento Rápido de 
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........................................continuação da ATA Nº 008/2022 – De 25/04/2022. 

Índices para Aedes Aegypti-LIRAA, com o intuito de prevenir os casos de 

dengue em nosso município. Considerando que foram esses os pedidos 

realizados pelos Edis, não havendo nenhum inscrito no espaço do Pequeno 

Expediente, não havendo nenhum Projeto de Lei para leitura, discussão e 

votação na Ordem do Dia, e não havendo nenhum inscrito no espaço da 

Tribuna Livre, passou-se para o espaço destinado as Explicações Pessoais. O 

Ver. IVANIR U. BORN foi o primeito a utilizar o espaço, momento em que 

inicialmente deu os parabéns a Verª. ILVÂNIA EUNICE WENTZ pela 

presteza que o Executivo Municipal teve em atender o seu pedido, em que, 

solicitou a correção nos desníveis das bocas de lobo nos asfaltos, citou que 

acredita não ter somado dez dias após o pedido, argumentando que se não 

estiver enganado o pedido foi realizado no dia 28 de março, encaminhado em 

30 de março, e na metade do mês de abril já foi atendido, complementando que 

bom se todos os pedidos realizados na câmara fossem atendidos assim, tão 

rápido. Comentou que no ano passado solicitou que fosse observado e 

realizassem alteração das bocas de lobo nos asfaltos, nos locais em que as 

mesmas se encontram embaixo da guia, onde a água passa direto, que foram 

feitas erradas e nunca corrigidas, as quais realmente causam prejuízos, citando 

como exemplos, as ruas de cima, próximas a cooperativa, onde o asfalto está 

se acabando devido a quantidade de água no asfalto que não entram nas bocas 

de lobo, sendo assim, espera que o executivo continue esse trabalho para 

arrumar as bocas de lobo, sendo um trabalho de grande importância. Em 

seguida, explanou que realizou um pedido verbal solicitando as respostas do 

ofício do Requerimento nº 007/2022, pois para os vereadores e a comunidade 

é importante saber a quantas andas os programas habitacionais entres outros no 

município, destacando um comentário realizado pelo Prefeito Municipal na 

reunião que ocorreu no sábado pela manhã para tratar das emendas 

modificativas a qual apresentou para aumentar os recursos da AVEU e da 

APAE, onde o prefeito manifestou que as pessoas querem muita coisa, querem 

casinhas, aumento para servidores, entre outras solicitações, então o vereador 

afirmou que sim, é isso que a população pede, sendo assim, espera que as 

respostas sejam encaminhadas. Com relação a reunião que ocorreu no sábado, 

dialogou que, sinceramente ficou um tanto decepcionado pela falta de trato 

democrático de poder discutir o assunto, pois acredita ser uma oportunidade, 

destacou que não concorda com a posição do Presidente no qual, manifestou 
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........................................continuação da ATA Nº 008/2022 – De 25/04/2022. 

que a câmara de vereadores não mais voltaria a fazer reuniões para tratar desses 

assuntos que na verdade, a câmara disponibilizou o espaço, foi convidado os 

vereadores e a reunião foi tratada entre o executivo e as entidades, salientou 

que é bom os vereadores poderem participarem destes encontros pois, bem ou 

mal, contrariando ou agradando alguém, possuem opiniões e é possível 

colaborar, e escutar críticas faz parte, assim como, fazer críticas também faz 

parte. Com relação aos aumentos de recursos para a APAE e para a AVEU, 

que foram justificados que trariam problemas na execução do orçamento 

municipal, destacou o vereador que logo em seguida ficou impressionado, pois 

o Prefeito Municipal disse que havia cerca de R$ 3.000.000,00 (três milhões 

de reais) de recursos livre em caixa, diante a isto, não vê como os R$50.000,00 

(cinquenta mil reais)/R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) iriam comprometer o 

orçamento do município esse ano, até por que no ano que vem é outro 

orçamento e esses recursos poderão ou não ser alocados no próximo ano, 

salientou que é de real importância discutir esse assunto. Fez uso do espaço 

também para dialogar referente a resposta do Ofício nº 119/2022 do Executivo 

Municipal, em relação ao estudo do plano de carreira do magistério municipal, 

sendo uma resposta muito acanhada, onde o Executivo Municipal responde que 

este não pode ser discutido por motivos do impedimento da Lei nº 173, 

expressou que todos os presentes cobram que é preciso melhorar o plano de 

carreira dos professores e no momento o prefeito responde que não é possível 

nem discutir o plano de carreira por que a Lei 173 não deixa, complementou o 

vereador que é bobagem, que não é verdade, que se pode sim discutir, pois se 

não é demagogia os vereadores defenderem o plano de carreira e o prefeito 

falar com desculpas, em seu ver é preciso ser mais verdadeiros e mais 

transparentes naquilo que se faz e se diz. Na sequência, 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 uma breve explicação o por que dá 

parabenização aos Agentes Comunitários de Saúde, os mesmos diversas vezes 

acabaram fazendo prontamente o trabalho junto a vigilância sanitária, destacou 

o vereador que este trabalho não precisa ser feito somente no momento que é 

marcado podendo ser feito constantemente tanto que, cada um em suas casas 

podem fazer o ato de fiscalização fazendo o papel verificando se possui ou não 

.....................................................................................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 008/2022 – De 25/04/2022. 

água depositada e com isso, evitar que o mosquito se prolifere, e que a 

vigilância pode continuar fazendo esse belo trabalho que foi iniciando agora 

pelo LIRA para que assim, não ocorra casos de dengue no município, que 

segundo informações ainda não foi constatado nenhum, porém, é preciso 

prevenir. Com relação aos valores solicitado pelo Ver. IVANIR U. BORN, 

respondeu que com certeza podem ser repassados, pois fica tudo transparente 

no portal sendo documentos oficiais, comentando que as destinações são feitas 

e o Prefeito Municipal destina se quer e pode ser fornecido, com relação aos 

nove anos, possui anos anteriores que o Ver. ADRIANO R. MATTGE era 

Presidente, por exemplo, e que naquele momento concluiu a construção da casa 

de leis, não possuindo recursos para devolver ao Executivo Municipal, 

destacando que em 2018 foi realizada a inauguração e em seguida, em 2019 

começou a sobrar os recursos e foi feito destinações sendo repassado ao 

executivo e diversas outras oportunidades foi ajudado com respiradores que o 

executivo repassou no tempo da pandemia, entre outros. Com relação a reunião 

que foi convidado todos os vereadores e sim democraticamente destacando 

que, em momentos ocorrem divergências de ideias e em sua opinião foi uma 

reunião bem produtiva, mas, como Presidente não pretende mais fazer por que 

as sessões são abertas ao público, sendo de caráter bem explicativo, tanto que 

possui o espaço para dar explicações detalhadas, bem como fez no momento, 

e também são gravadas e transmitidas pelo youtube. Destacou que na reunião, 

democraticamente todos os vereadores tiveram a palavra oportunizando a fala 

e a expressão houve momentos em que, ocorreu interrupções mas sempre com 

respeito ao próximo e que bom que o prefeito explicou que foi feito 15% o 

repasse a todas as entidades mesmo tendo o valor citado em caixa, apontou que 

seria injusto dar para algumas entidades mais valores que para outras , diante 

ao valor destinado  ao executivo para repassar ao Núcleo Cultural e sobrou que 

acabaram não utilizando, por bem pensaram por que não ajudar se são 

entidades que levam seus filhos a universidade sendo a AVEU e a escola APAE 

que é uma escola que possuem um carinho muito especial concluindo que 

então, foi bem explicado democraticamente. Argumentou com relação ao 

pedido da Verª. ILVÂNIA EUNICE WENTZ o qual já foi atendido, que bom 

e parabeniza acreditando que não há nenhuma combinação pois, também 

possui pedidos que ainda não foram atendidos já outros sim, comentou que até 

mesmo caiu em uma boca de lobo e acabou estragando o seu carro por baixo, 
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mas quem fez o pedido foi a vereadora a qual parabenizou pela iniciativa e que 

bom que foi feito, a população agradece pelo trabalho que foi concluído, o qual 

não causará mais danos aos munícipes. 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 09 de 

maio 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 Vera Cecília Wentz, Caroline Franciane Rauber e Leandro Aguiar. 

Câmara Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 25 dias do mês de 

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

 

MARCIO PINTO DA SILVA                               LUCIANO DREHMER  

              Presidente               1º Secretário 
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