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ATA Nº 011/2021 Da Sessão Ordinária - Realizada em 12/04/2021. 

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 15 horas (quinze horas), 

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 pela Presidente Vereadora ILVÂNIA 

EUNICE WENTZ que primeiramente colocou em discussão e em votação a Ata 

nº 010/2021, da Sessão Ordinária do dia 29 de março de 2021, sendo aprovada 

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

Executivo Municipal: Ofício nº 134/2021 – Encaminhamento e resposta aos 

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

diversos: Ofício nº 01796.000.024/2021-0003 – Ministério Público Estadual; 

Ofício nº 042/2021 – Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Em 

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

vereadores: Ofício nº 079/2021 – Executivo Municipal; Ofício nº 080/2021 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 081/2021 – EMATER/RS; Ofício nº 082/2021 – 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; Ofício nº 083/2021 – Dep. 

Est. Clair Tomé Kuhn; Ofício nº 084/2021 – Ministério Público Estadual. Em 

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

onde foi apresentado o Requerimento nº 029/2021 de autoria dos Vereadores que 

formam a bancada do PDT, IVANIR URBANO BORN, GILBERTO JOSÉ 

MUSSCOPP, JONAS SANDERSON BALBINOTI e OTÁVIO OSMAR KERN 

que “Requerer que esta Casa Legislativa aprove MANIFESTO COM VOTOS DE 

REPÚDIO, contra a proposta de privatização da Companhia Riograndense de 

Saneamento – CORSAN encaminhada pelo Governador do Estado à Assembleia 

Legislativa. Por fim, solicitamos que esta mensagem seja remetida ao Governador 

do Estado do Rio Grande do Sul, Sua Excelência Senhor Eduardo Leite, ao 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, aos 

deputados líderes das bancadas dos partidos com assento na Assembleia 

Legislativa, ao Presidente do Sindiáguas com sede em Porto Alegre, RS, ao 

Presidente do Sindiáguas Regional, ao Coordenador Regional da Corsan com sede 

em Não-Me-Toque, RS, ao Presidente do Conselho Estadual de Saúde com sede 

em Porto Alegre, RS” o qual foi aprovado por unanimidade. Sendo que foram 

esses os expedientes apresentados pelos vereadores, passou-se para o espaço 
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................................................continuação da ATA Nº 011/2021 – De 12/04/2021. 

reservado aos pedidos verbais: -Pedidos Verbais do Ver. GILBERTO JOSÉ 

MUSSCOPP: -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, a 

colocação de placas de redução de velocidade e/ou quebra-molas na estrada rural, 

próximo a propriedade do Sr. Ervino Frank. Além disso, também solicitou o 

patrolamento da estrada secundária do Faxinal, no trecho entre a Igreja Evangélica 

até a divisa com o Município de Ernestina/RS; -Solicitou que o Executivo 

Municipal providencie um aparelho telefônico com antena para o Posto de Saúde 

da localidade de São José da Glória; -Pedido Verbal do Ver. JONAS 

SANDERSON BALBINOTI: -Solicitou ao Executivo Municipal, através da 

Secretaria de Obras, o empedramento da estrada que passa pela propriedade do 

Sr. Elodécio Graff, em São José do Umbú; -Pedidos Verbais do Ver. ADRIANO 

RODRIGO MATTGE: -Solicitou que a Secretaria Municipal de Administração 

estude a possibilidade de encaminhar para a Câmara de Vereadores um projeto de 

lei que vise implantar em nosso Município programa de incentivo ao comércio; -

Solicitou ao Executivo Municipal, que providencie o agendamento de reunião 

com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, com o objetivo de reivindicar 

policiais efetivos para a Brigada Militar de nosso Município; -Considerando que 

estamos no período de envio da declaração de imposto de renda, solicitou ao 

Executivo Municipal que providencie uma campanha de incentivo para que a 

restituição seja destinada a entidades beneficentes do Município; -Solicitou que 

Secretaria de Obras verifique a possibilidade de diminuir a altura do quebra-mola 

localizado na saída para Posse Cerrito, próximo ao depósito da empresa do Sr. 

Luciano Drehmer. Além disso, solicitou que seja realizada a pintura do mesmo; -

Pedidos Verbais do Ver. NILVO ROYER: -Solicitou ao Executivo Municipal, via 

Secretaria de Obras, o empedramento da estrada entre a propriedade do Sr. 

Armirio D. de Souza e a propriedade do Sr. Loreno P. da Silva, na localidade de 

São José do Umbú. Além disso, também solicitou que a Secretaria de Obras de 

uma atenção especial na recuperação de todos os acessos a propriedades, na 

localidade de Linha Jacuí; -Pedidos Verbais do Ver. LUCIANO DREHMER: -

Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, reparos na iluminação 

pública com a troca de uma lâmpada, na Rua Augusto Liska, em frente à 

residência do Sr. Diones Miguel Possa. 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 de autoria do Executivo 
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................................................continuação da ATA Nº 011/2021 – De 12/04/2021. 

Municipal: -Projeto de Lei nº 023/2021 que “Altera o Art. 1º da Lei Municipal 

nº. 1883/21, que Autoriza o Município a celebrar termo de Fomento com a 

Associação Comunitária Victorense de Comunicação, e dá outras 

providências” aprovado por unanimidade; -Projeto de Lei nº 024/2021 que “ 

Altera art. 2º da lei n.º 1.858 de 26 de março de 2020 dá outras providências” 

aprovado por unanimidade. Considerando que foram esses os projetos de lei 

aprovados, e não havendo nenhum inscrito no espaço da Tribuna Livre, passou-

se para o espaço destinado as Explicações Pessoais. O Ver. IVANIR URBANO 

BORN utilizou o espaço para questionar a retirada do Projeto de Lei feito pelo 

Executivo Municipal que previa a reposição salarial dos servidores, constatou que 

encontra dificuldade de discutir sobre o assunto mais profundamente pois, 

simplesmente foi feito a retirada deste Projeto e não retornou nenhuma 

justificativa aos vereadores, salientou que seria importante esclarecimentos não 

somente aos vereadores, mas também a comunidade por que foi feito a retirada 

do mesmo. Comenta que no início do ano o prefeito realizou uma reunião com o 

sindicato dos servidores prometendo que iria dar este reajuste e acabou não 

proporcionando, saliente que irá fazer falta e é importante esclarecer o assunto de 

uma forma mais clara a todos. Comente que por meio de redes sociais do 

Município observou que seria pago a metade do 13º aos servidores apresentando 

sua manifestação como sendo um ótimo processo no mês de abril, visto que, os 

funcionários aguardavam o aumento que não ocorreu podendo assim, defender-se 

com este adiantamento. Aproveitou o momento para lembrar que com a não 

reposição são mais ou menos 5% ao mês na folha de pagamento que não está 

sendo feito, no momento expõe que de certa forma isso é uma economia para o 

executivo alertando que, ano que vem ou se possível antes, quando for dado o 

reajuste deverão lembrar que será acumulado totalizando dois anos, necessitará 

fazer um caixa desde já para quando chegar o momento não dizer que não possui 

dinheiro justifica que os servidores precisam desta diferença para manter o 

sustento de suas famílias. Por último pronuncia-se referente ao oficio que chegou 

ao executivo, oficio 104 um parecer do controle interno com relação as contas do 

poder executivo do ano passado, o vereador complementa que lhe parece que este 

desmancha todo aquele terror criando (que foi feito muitas coisas erradas, muitas 

falhas na administração) o parecer é pela aprovação das contas dando uma 

ressalva na qual, seria comentado a falta de caixa que no final do ano faltou  entre 

os empenhados e saldos o valor de cento e sessenta e dois mil reais, comenta que 
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................................................continuação da ATA Nº 011/2021 – De 12/04/2021. 

já deve ter sido pago a muito tempo até, por que, na metade do mês de fevereiro 

se noticiava as pessoas que havia um milhão em caixa, então com o valor citado 

anteriormente corresponde apenas  0,7% de todo orçamento no Município  

complementando que o problema não foi tão sério assim. O Ver. LUCIANO 

DREHEMER iniciou sua fala relembrando o assunto que já havia destacado a 

algumas sessões anteriores, em que, entrou com uma indicação para o poder 

executivo sobre a questão dos cães abandonados, utilizou o momento para 

esclarecer um pouco mais sobre o que está acontecendo na região, estão criando 

um grupo bem estruturado e organizado, no qual, envolve várias pessoas que 

demostram preocupação e defendem os animais, comenta que a princípio irão 

fazer uma reunião no município de Tapera com o intuito de traçar alguns 

caminhos para entrar em ação e realmente fazer algo sobre os cães e gatos 

abandonados nos municípios. Explicou que esse grupo está direcionado para 

vários caminhos possui pessoas representantes do Ministério Publico envolvidas, 

Mídias regionais como rádios e jornais, Delegacias de Polícia Civil entre outros, 

todos abraçando a causa. O vereador afirma que nos próximos dias será realizado 

uma live a princípio será gravada na cidade de Cruz Alta com o propósito de 

esclarecer as ações que serão realizadas, assegura que a situação vai mudar, quem 

maltratar os animais será punido, aproveitou o momento para explanar aos demais 

colegas sobre um vídeo que recebeu referente a um cachorro encontrado no 

Município de Não-me-toque, o qual, provavelmente foi jogado água quente o 

mesmo está sobre cuidados. Então se alguém souber de algo denúncia será tomado 

posições bem enérgicas finalizando sua fala ou cuida bem ou não os tenha. O Ver. 

MARCIO PINTO DA SILVA primeiramente manifestou que concorda que os 

servidores públicos deveriam receber um reajuste no salário, até porque a taxa de 

contribuição teve um acréscimo, mas que infelizmente por recomendações da 

FAMURS não poderá ser concedido o aumento nesse ano de pandemia. Quanto a 

aprovação das contas do governo anterior, o Edil acredita que nada do que foi 

comentado em outras oportunidades foi falado em vão, e que não foi feito 

politicagem, citou como exemplo, o caso de um caminhão, ressaltou que são 

situações que aconteceram e que não podem se repetir e que todas as  coisas que 

foram faladas são baseadas em fatos e que tudo possui documentos. Para finalizar, 

parabenizou o Secretário Municipal de Obras que mesmo tendo recebido os 

maquinários em precárias condições, conseguiu realizar o empedramento de bons 

trechos dentro desse primeiro período de mandato.  Por último o Ver. ADRIANO 
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................................................continuação da ATA Nº 011/2021 – De 12/04/2021. 

RODRIGO MATTGE utilizou o espaço, momento em que comentou que acredita 

muito no mandato do atual prefeito, pela humildade dele, pois todas as pessoas 

são muito bem atendidas por ele, e recebem informações correspondentes, pois 

ele é um fiscalizador, e que tudo vem sendo realizado corretamente. Ressaltou que 

também irá fiscalizar como sempre fez, mas que não adianta realizar cobranças 

de primeiro momento. Quanto a situação das estradas, percebe que está sendo 

muito bem atendida, mas que até antes do inverno vai ficar muito problema para 

ser resolvido, mas que com o tempo será ajustado. Além disso, comentou que a 

questão da Segurança Pública de nosso Município vem causando preocupações, 

comentou sobre acontecimento de vandalismo que ocorrerão em sua região nos 

últimos dias, e que todas as vezes foi solicitado patrulhamento e que a desculpa é 

sempre a mesma, a falta de policias efetivos, e dessa forma, solicita que se o 

Executivo Municipal conseguir marcar uma agenda na Secretaria Estadual de 

Segurança Pública que comunique o Poder Legislativo, para que em trabalho 

conjunto se busque policias efetivos para o nosso Município. A respeito da Moção 

de Repúdio, registrou votos de apoio, e comentou sobre as colocações do 

Governador, que agora vem fazendo o oposto do que prometeu. Considerando que 

foram essas as colocações dos vereadores inscritos no espaço das explicações 

pessoais, findo a Ordem Dia, a Presidente agradeceu a presença de todos e 

CONVOCOU os Vereadores para a próxima sessão ordinária que será realizada 

no dia 26 de abril de 2021, às 15horas, na Sede do Poder Legislativo, salvo em 

caso de convocação extraordinária. Ao mesmo tempo a Presidente DECLAROU 

encerrada a Sessão Ordinária, que não contou com a presença do público externo 

no Plenário da Câmara de Vereadores em virtude de estas estarem vedadas 

durante o protocolo de bandeira preta, como medida sanitária para fins de 

prevenção e enfrentamento a pandemia causada pelo Covid-19, conforme 

determinado pela Mesa Diretora através da Resolução nº 011/2021. Câmara 

Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 12 dias do mês de abril do ano 

de 2021./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ 

 

ILVÂNIA EUNICE WENTZ                                      LUCIANO DREHMER  

                Presidente                  1º Secretário 
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