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SESSÃO ORDINÁRIA 

ATA Nº. 006/2022 
 

E X P E D I E N T E 

 

1. Discussão e Votação da Ata Nº 005/2022 da Sessão Ordinária do dia 14 de março 

de 2022. 

 

2. Leitura do Expediente recebido do Prefeito Municipal. 
2.1. Leitura do 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”; 

2.2. Leitura do 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”; 

2.3. Leitura do 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”. 

 
3. Leitura do Expediente recebido de Diversos. 

 

4. Leitura do Expediente expedido dos Vereadores. 

 

5. Leitura do Expediente apresentado pelos Vereadores. 
5.1. Leitura, Discussão e Votação do 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”; 
5.2. Leitura, Discussão e Votação do 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”;  
5.3. Leitura, Discussão e Votação do 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”; 
5.4. Leitura, Discussão e Votação do 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 
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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”. 
5.5. Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 009/2022 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 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”. 
5.6. Leitura, Discussão e Votação da 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”; 
5.7. Leitura, Discussão e Votação da 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”. 
 
 

6. Espaço reservado aos Pedidos Verbais. 

 

7. Pequeno Expediente: 

1 - ________________________ 

2 - ________________________ 

3 - ________________________ 

4 - ________________________ 

5 - ________________________ 

6 - ________________________ 

7 - ________________________ 

8 - ________________________ 

9 - ________________________ 

 

ORDEM DO DIA: 

 

8. Leitura, Discussão e votação dos P. Leis de iniciativa do Executivo e/ou 

Legislativo Municipal com a seguinte ordem de classificação: 

8.1. 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”; 

8.1.1. Emenda Modificativa nº 001/2022 de autoria do Ver. IVANIR U. BORN (PDT) 

ao Projeto de Lei nº 014/2022; 
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8.2. 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”; 

8.2.1. Emenda Modificativa nº 001/2022 de autoria do Ver. IVANIR U. BORN (PDT) 

ao Projeto de Lei nº 015/2022; 

8.3. 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”; 

8.4. 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”; 

8.5. 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”; 

8.6. 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”; 

8.7. 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”; 

8.8. 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”. 

 

9. Tribuna Livre: 

 

10. Explicações Pessoais: 

1 - _______________________ 

2 - _______________________ 

3 - _______________________ 

4 - _______________________ 

5 - _______________________ 

6 - _______________________ 

7 - _______________________ 

8 - _______________________ 

9 - _______________________ 

 

Victor Graeff/RS, em 28 de março de 2022. 

 

 

MARCIO PINTO DA SILVA 

Presidente do Legislativo 
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