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ATA Nº 009/2022 Da Sessão Ordinária - Realizada em 09/05/2022. 

Aos nove dias do mês de maio 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, 

JAQUELINI WETTER, 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 008/2022 da 

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

Em seguida o Presidente solicitou que a 3ª Suplente do Partido Democrático 

Trabalhista – PDT, Sra. JAQUELINI WETTER fizesse a entrega do seu 

Diploma, feito a entrega, de acordo com o §2º do Art. 6º do Regimento Interno 

da Câmara de Vereadores, procedeu-se com o Compromisso da Sra. 

JAQUELINI WETTER a qual em pé e com o braço direito estendido, fez o seu 

compromisso: “PROMETO CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A LEI 

ORGÂNICA, AS LEIS DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, E 

EXERCER O MEU MANDATO SOB INSPIRAÇÃO DO PATRIOTISMO, 

DA LEALDADE, DA HONRA E DO BEM COMUM”, repetindo no final a 

Vereadora: “ASSIM EU PROMETO”, assim, o Presidente declarou empossada 

a Verª. JAQUELINI WETTER. Em seguida foi realizada a leitura dos 

expedientes recebidos do Executivo Municipal: Ofício nº 130/2022 – 

Encaminhamento de resposta aos pedidos/requerimentos; Ofício nº 131/2022 

– Encaminhamento de Projetos de Lei; -Projeto de Lei nº 030/2022 de autoria 

do Executivo Municipal que “Abre Créditos Especiais no orçamento do 

município por Superávit, indica recursos e dá outras providências”; -Projeto 

de Lei nº 031/2022 de autoria do Executivo Municipal que “Altera o §1º, do 

art. 19 da Lei n.º 1.724, de 11 de julho de 2017, que dispõe sobre o Sistema 

Único de Assistência Social do Município, e dá outras providências”; -Projeto 

de Lei nº 032/2022 de autoria do Executivo Municipal que “Cria gratificação 

pelo exercício da atividade de Coordenador do Setor de Licitações e Contratos 

do Município de Victor Graeff”; -Projeto de Lei Complementar nº 002/2022 

de autoria do Executivo Municipal que “Altera a Lei Complementar n.º 1.923, 

de 15 de outubro de 2021, que institui o Código de Obras e Edificações do 

Município de Victor Graeff e dá outras providências, para acrescer inciso VI, 
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........................................continuação da ATA Nº 009/2022 – De 09/05/2022. 

no art. 12, incluir alínea i,no art. 54, alterar redação do art. 56 e adicionar os 

artigos 68-A e 68-B”. Em seguida passou-se para a leitura dos expedientes 

recebido de diversos: Desistência – 1º Suplente do Partido Democrático 

Trabalhista – PDT, ADEMAR JACÓ HAHN; Desistência – 2º Suplente do 

Partido Democrático Trabalhista – PDT, RITA IVANETE VIEIRA DE 

VASCONCELLOS; Convite - Tribunal de Contas da União (TCU). Em 

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

vereadores: Pedido de Licença do Ver. IVANIR URBANO BORN (PDT) – 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Victor Graeff; Ofício nº 047/2022 

– Executivo Municipal; Convocação nº 013/2022 – 1º Suplente do Partido 

Democrático Trabalhista, ADEMAR JACÓ HAHN; Convocação nº 014/2022 

– 2ª Suplente do Partido Democrático Trabalhista, RITA IVANETE VIEIRA 

DE VASCONCELLOS; Convocação nº 015/2022 – 3ª Suplente do Partido 

Democrático Trabalhista, JAQUELINI WETTER; Ofício nº 048/2022 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 049/2022 – CTG Galdino Marques; Ofício nº 

050/2022 – Atleta Deivid A. Vogt; Ofício nº 051/2022 – Agente Comunitária 

de Saúde, Elisa Winter; Ofício nº 052/2022 – Agente Comunitária de Saúde, 

Gersi S. Vieira; Ofício nº 053/2022 – Agente Comunitária de Saúde, Ketherlin 

Bohrer; Ofício nº 054/2022 – Agente Comunitária de Saúde, Mara M. S. D. 

Rodrigues; Ofício nº 055/2022 – Agente Comunitária de Saúde, Tania R. S. 

Cavalheiro; Ofício nº 056/2022 – Agente Comunitário de Saúde, Marcio A. 

Franke; Ofício nº 057/2022 – Vigilante em Saúde, Veridiane L. Mallmann; 

Ofício nº 058/2022 – Ver. IVANIR U. BORN (PDT). Em seguida passou-se 

para o espaço dos expedientes apresentados pelos vereadores, onde foram 

apresentados os seguintes: -Requerimento nº 012/2022 de autoria da Verª. 

JAQUELINI WETTER (PDT) que “Requer ao Executivo Municipal, que 

através da Secretaria de Obras seja estudada a possibilidade de colocar 

bueiros em trecho específico da estrada que dá acesso à residência do Sr. 

Rudinei Bonatto, em Linha Jacuí”. Aprovado por unanimidade; -

Requerimento nº 013/2022 de autoria da Verª. JAQUELINI WETTER (PDT) 

que “Solicita que seja encaminhado ofício aos motoristas da saúde, com o 

objetivo de agradecê-los pelo importante trabalho que realizam todos os 

dias”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 014/2022 de autoria do 

Ver. LUCIANO DREHMER (PP) que “Requer que a Empresa Artibrás 

Saneamento e Engenharia, preste esclarecimentos a respeito do 
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funcionamento da bomba dosadora de cloro do poço artesiano comunitário da 

localidade de Linha Jacuí”. Aprovado por unanimidade; Moção nº 001/2022 

de autoria dos vereadores ADRIANO R. MATTGE (MDB), GILBERTO J. 

MUSSCOPP (PDT), ILVÂNIA E. WENTZ (PP), JAQUELINI WETTER 

(PDT), JONAS S. BALBINOTI (PDT), LUCIANO DREHMER (PP), 

MARCIO P. DA SILVA (MDB), NILVO ROYER (MDB) e OTÁVIO O. 

KERN (PDT): “MOÇÃO DE PESAR pelo falecimento do Sr. ARNILDO JOSÉ 

KOLLERAUSCH, cujo falecimento ocorreu no dia 04 de maio de 2022”. 

Aprovada por unanimidade. Sendo que foram esses os expedientes 

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

verbais: -Pedidos Verbais do Ver. GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP (PDT): 

-Solicitou ao Executivo Municipal que através da Secretaria de Obras, seja 

verificado a possibilidade de aumentar a vazão do bueiro localizado no acesso 

ao Camping Kronbauer, em São José da Glória, tendo em vista que em dias de 

chuva a água acaba represando, dificultando assim a entrada e saída de veículos 

no local; -Solicitou ao Executivo Municipal que através da Secretaria de Obras, 

seja recuperado o trecho de estrada próximo ao acesso à propriedade do Sr. 

Alcirio Schneider, pois em determinado local da via de um lado há pedras 

grandes e soltas e do outro lado, um grande buraco, dificultando a passagem 

dos veículos; -Pedidos Verbais do Ver. JONAS SANDERSON 

BALBINOTI (PDT): -Solicitou ao Executivo Municipal, a instalação de 

placas de identificação com a finalidade de identificar as localidades do interior 

de nosso município, bem como orientar condutores; -Solicitou ao Executivo 

Municipal, que na possibilidade seja colocado um container de lixo entre a 

propriedade da Sra. Veleda Lindenmayr de Carvalho e Norberto Machado de 

Souza, considerando que naquele local o lixo fica depositado no chão; -

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

encaminhamento de ofício ao Escritório Municipal da EMATER/RS, 

parabenizando e agradecendo por sempre disponibilizar e promover eventos 

aos produtores da nossa região; -Solicitou o encaminhamento de ofício ao 

Médico, Dr. Admilson Rodrigues da Silva, solicitando explicações sobre o 

motivo pelo qual não atestou o óbito do Sr. Arnildo Wilhelmsen. 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 projetos de lei 
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remetidos para votação. O 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 IV - 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” foi aprovado por unanimidade. O 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” foi aprovado por unanimidade. 

O Projeto de Lei nº 030/2022 de autoria do Executivo Municipal que “Abre 

Créditos Especiais no orçamento do município por Superávit, indica recursos 

e dá outras providências” foi aprovado por unanimidade. Considerando que 

foram esses os projetos lidos e discutidos, e não havendo nenhum inscrito no 

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

Pessoais. Primeiramente a Verª. JAQUELINI WETTER (PDT) fez o uso do 

espaço para agradecer ao Ver. IVANIR U. BORN pela oportunidade e 

confiança e, também, agradeceu sua colega, 2ª Suplente do PDT, RITA I. V. 

DE VASCONCELLOS pelo apoio prestado.  Em seguida, o Ver. GILBERTO 

JOSÉ MUSSCOPP (PDT) desejou boas-vindas a Ver. JAQUELINI WETTER 

junto ao grupo de vereadores da Casa de Leis e se colocou à disposição no que 

for preciso, concluiu seu espaço desejando sucesso a colega. Dando 

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

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

Vereador pudesse então ocupar o Espaço Regimental destinado às Explicações 

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

seu pronunciamento parabenizando a Verª. JAQUELINI WETTER sendo mais 

uma mulher que assumiu a Casa de Leis, na qual, vem para somar junto ao 

grupo de vereadores e fazer um belo trabalho, desejando boas-vindas. Na 

sequência, explanou sobre o Projeto de Lei nº 029/2022 do reajuste dos 

professores, destacou em sua fala sobre comentários referente a um áudio o 

qual, lhe deixou um pouco triste pois, afirmou que os vereadores sempre foram 

favoráveis ao projeto, acompanharam os professores em uma reunião que 

foram convidados e manifestaram o apoio, porém, mesmo assim, uma 

professora gravou um áudio que até mesmo tem em seu telefone, não citou o 

nome pois não é o seu proposito denegrir a imagem, no entanto, precisa deixar 
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registrado que essa professora expôs que os vereadores assinaram um “atestado 

de maluco” pois poderiam sim, ter votado diferente, contra, porém foi 

explicado na casa se os vereadores tivessem votado contra naquele momento, 

todos os outros servidores ficariam sem o reajuste, esse que, foi concedido 

entre um acordo com o sindicato e o executivo. Também, enfatizou que no 

áudio  havia um trecho dizendo que os atuais gestores não iriam pagar de jeito 

nenhum, que não precisavam ter esperança. O vereador manifestou que é uma 

tristeza para os vereadores, os quais sempre apoiaram a classe dos professores. 

Ressaltou que o reajuste é mérito e direto dos professores, o qual foi concedido 

e executado pelo Prefeito LAIRTON A. KOECHE, pois se ele não quisesse 

não precisava ter dado mas, analisou e viu que haveria condições, como já 

comentado, destacando que não foi nenhum advogado de fora que colocou 

pressão, pois foi sem pressão alguma que o Prefeito Municipal concedeu o 

aumento, complementando o vereador que é mérito dos professores não 

destacando A, B ou C. Ressaltou o Vereador que o que lhe deixou triste seria 

esse ponto apresentado pois, dizer que assinaram um atestado de maluco, sendo 

que prezam sempre pelo bem, salientando que claro, ninguém acerta tudo, 

ninguém é perfeito, pode ocorrer votações que não agrade a todos mas na 

maioria das vezes tentam fazer pelo correto. Concluiu seu espaço afirmando 

que podem contar sempre com os vereadores, a Casa de Leis estará sempre a 

favor do que é o certo, tanto que o reajuste foi concedido e foi dado por ser o 

correto. Em seguida o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA (MDB) retornou 

como presidente, passando a palavra aos demais vereadores inscritos. Logo 

após a Verª. ILVÂNIA EUNICE WENTZ (PP) usou do espaço, no primeiro 

momento de sua fala parabenizou a Verª. JAQUELINI WETTER salientando 

que é mais uma mulher na Casa, argumentou que normalmente é a única entre 

os oito vereadores, dizendo que espera que a colega vereadora consiga voltar 

mais vezes durante os três anos que possuem pela frente pois, é muito bom ter 

mais uma figura feminina defendendo os projetos e ideias destacando que, até 

poderão apresentar ideias em conjunto e trazer para os demais vereadores uma 

proposta partindo das mulheres pois, em seu ver, Victor Graeff possui algumas 

coisas que podem ser feita por meio delas, ressaltando que muitas mulheres 

permanecem somente em casa e esquecem que podem ser valorizadas perante 

a sociedade, sendo assim, salientou que ainda possuem uma sessão pela frente 

na qual a Verª. JAQUELINI WETTER se fará presente e poderão pensar em 
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apresentar uma ideia juntas e apresentar aos sete vereadores homens. Em 

segundo momento, parabenizou novamente o Prefeito Municipal por ter dado 

a reposição aos professores evidenciando também, como o Ver. MARCIO P. 

DA SILVA manifestou anteriormente, em seu ponto de vista foi uma vitória 

muito grande, os áudios que vazaram foi muito triste pois gerou muita polêmica 

e querendo ou não os áudios postados em grupos sempre vazam para os outros 

e infelizmente isso aconteceu e em seu ver, as pessoas necessitam pensar pois, 

professor jamais poderia ter falado o que falou, infelizmente uma ou duas 

fizeram um grande alarme sem necessidade pois deveriam ter pensado bem 

antes de tomar certas atitudes que tomaram, destacou a vereadora que não 

devem pensar politicamente mas sim em prol de todos os professores pensando 

no todo e também, achou estranho que anos passados muita coisa aconteceram 

e teve professores que não se juntaram ao todo e agora simplesmente tomaram 

a frente do restante e não pensaram em prol da comunidade, destacando que 

não era preciso vir pessoas de fora como veio  um advogado de Soledade. 

Quando o projeto que tratava do aumento salarial do funcionalismo, os 

professores se unirão e vieram até a casa de leis no que deu a entender para 

pressionar pois, acreditaram que neste dia estariam votando o projeto 

relacionado a eles também e não foi, sendo que o reajuste era para o funcionário 

no todo acreditando que em primeiro lugar, é preciso pensar no geral, afirmou 

que é preciso valorizar o professor mas também tem todos os servidores 

públicos que precisam de suporte e precisam pensar no que será feito para a 

frente, sendo assim, expôs que é preciso pensar com carinho em tudo que puder 

ser resolvido para antes de ir para as redes sociais é preciso ir a fundo o que 

realmente já está sendo feito, quais são as ideias e não provocar polêmicas. O 

último inscrito no espaço das explicações pessoais foi o Ver. NILVO ROYER 

(MDB) que aproveitou a oportunidade para desejar boas-vindas a Verª. 

JAQUELINI WETTER e destacou que é de conhecimento da vereadora que o 

mesmo é ativo em sua comunidade, sendo sócio e se colocou a disposição no 

que for preciso como dentro da Casa de Leis bem com na Comunidade de Linha 

Jacuí. Também deixou registrado no espaço um agradecimento ao executivo 

municipal por ter escutado as reinvindicações dos vereadores citando que junto 

a Verª. ILVÂNIA EUNICE WENTZ e os Vereadores LUCIANO DREHMER, 

MARCIO P. DA SILVA e ADRIANO R. MATTGE realizaram duas 

reinvindicações diretamente com o executivo na reunião junto com o 
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secretariado e foram ouvidos, sendo o assunto referente a contratação da 

empresa para empedramento e patrolamento das estradas de nosso município. 

Destacou que no entender dos vereadores o município não iria vencer devido a 

demanda de serviço, com isso, solicitaram e foram ouvidos, em breve estarão 

contratando uma empresa para fazer o trabalho. Na sequência, apresentou outro 

assunto no qual recebeu vários pedidos solicitando uma sala de espera para 

acomodar as pessoas que vão tirar fichas para consultas e também, ao 

transporte a Passo Fundo e Carazinho que atualmente não possui um espaço 

destinado a está demanda, salientou que foi realizado um investimento muito 

grande no antigo PADU e ninguém pensou em uma sala de espera, no entanto, 

já está sendo providenciado, foi realizado o pedido junto ao executivo e foram 

ouvidos mais uma vez, com isso, deixou o seu agradecimento diante o 

reconhecimento do executivo. Também, deixou registrado o seu 

reconhecimento a aqueles professores que discutiram junto ao executivo e os 

vereadores com respeito e educação o seu direito de aumento de salário, 

parabenizou a comissão dos professores que a partir da presente sessão estarão 

ganhando o aumento solicitado. 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 23 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 Leandro Aguiar, Vera C. Wentz, Caroline F. Rauber e Bárbara M. 

Dahse. Câmara Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 09 dias do 

mês de maio do ano de 2022./././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                               LUCIANO DREHMER  

              Presidente               1º Secretário 
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