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ATA Nº 012/2021 Da Sessão Ordinária - Realizada em 26/04/2021. 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, ás 15 (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 011/2021, da Sessão Ordinária do dia 12 de abril de 2021, sendo aprovada por 

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

Executivo Municipal: Ofício nº 142/2021 - Resposta em relação a manifestação 

da ouvidoria em relação as publicações do Portal da Transparência; Ofício nº 

149/2021 – Encaminhamento de resposta aos requerimentos; Ofício nº 152/2021 

– Encaminhamento de Projeto de Lei; Projeto de Lei nº 025/2021 de autoria do 

Executivo Municipal que “Abre Créditos Especiais no orçamento do município, 

indica recursos e dá outras providências”. Em seguida passou-se para a leitura 

dos expedientes recebido de diversos: Ofício nº 045/2021 – Secretaria Municipal 

de Saúde e Assistência; Ofício nº 001/2021 – Comissão Sindicante; Termo de 

Requisição de Documentos e Providências nº 96910 – Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul; Termo de Requisição de 

Documentos e Providências nº 96911 – Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Rio Grande do Sul; Termo de Requisição de Documentos e 

Providências nº 96912 – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio 

Grande do Sul; Comunicado nº 21211 – Aviso de desligamento programado; E-

mail – Sindicato dos Bancários; E-mail – Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa do Estado; Ofício – Fórum em Defesa da Água e do Saneamento. Em 

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

vereadores: Ofício nº 086/2021 – Executivo Municipal; Ofício nº 087/2021 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 088/2021 – Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais (SINDISERV); Ofício nº 089/2021 – Comissão Sindicante; Ofício nº 

090/2021 – Governo do Estado do Rio Grande do Sul; Ofício nº 091/2021 – 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado; Ofício nº 092/2021 - Bancada 

do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL (Assembleia Legislativa do Estado); 

Ofício nº 093/2021 - Bancada do Partido Democrático Trabalhista – PDT 

(Assembleia Legislativa do Estado); Ofício nº 094/2021 - Bancada do Partido Dos 
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................................................continuação da ATA Nº 012/2021 – De 26/04/2021. 

Trabalhadores – PT (Assembleia Legislativa do Estado); Ofício nº 095/2021 - 

Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB (Assembleia Legislativa do 

Estado); Ofício nº 096/2021 - Bancada do Partido Progressistas – PP (Assembleia 

Legislativa do Estado); Ofício nº 097/2021 - Bancada do Movimento 

Democrático Brasileiro – MDB (Assembleia Legislativa do Estado); Ofício nº 

098/2021 - Bancada do Partido Socialista Brasileiro – PSB (Assembleia 

Legislativa do Estado); Ofício nº 099/2021 - Bancada do Partido da Mulher 

Brasileira – PMB (Assembleia Legislativa do Estado); Ofício nº 100/2021 - 

Bancada do Cidadania (Assembleia Legislativa do Estado); Ofício nº 101/2021 - 

Bancada do Solidariedade (Assembleia Legislativa do Estado); Ofício nº 

102/2021 - Bancada do Republicanos (Assembleia Legislativa do Estado); Ofício 

nº 103/2021 - Bancada do Partido Social Democrático – PSD (Assembleia 

Legislativa do Estado); Ofício nº 104/2021 - Bancada do Partido Liberal – PL 

(Assembleia Legislativa do Estado); Ofício nº 105/2021 - Bancada do Partido 

Social Liberal – PSL (Assembleia Legislativa do Estado); Ofício nº 106/2021 - 

Bancada do Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB (Assembleia 

Legislativa do Estado); Ofício nº 107/2021 - Bancada do Democratas – DEM 

(Assembleia Legislativa do Estado); Ofício nº 108/2021 – Bancada do Partido 

Novo – NOVO (Assembleia Legislativa do Estado); Ofício nº 109/2021 – 

SINDIÁGUA; Ofício nº 110/2021 – Secretaria Regional do Planalto Médio - 

SINDIÁGUA; Ofício nº 111/2021 – Unidade de Não-Me-Toque da Companhia 

Riograndense de Saneamento - CORSAN; Ofício nº 112/2021 – Conselho 

Regional de Saúde (CES). Em seguida passou-se para o espaço dos expedientes 

apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados os seguintes: -

Requerimento nº 030/2021 de autoria do Ver. OTÁVIO OSMAR KERN que 

“Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for, que 

seja enviada correspondência a Brigada Militar do Município, solicitando 

intensificação na fiscalização em relação aos veículos que estacionam 

irregularmente na faixa amarela da Avenida Cochinho, próximo a Pousada da 

Lore.”. Aprovado por unanimidade; -Indicação nº 011/2021 de autoria da Verª. 

ILVÂNIA EUNICE WENTZ que“Requer à Mesa Diretora, depois de discutido 

pelo Plenário e se aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo 

Municipal, solicitando que seja estudada a possibilidade de instalar equipamentos 

de academia de ginástica ao ar livre, na localidade de Linha Jacuí.”. Aprovada por 

unanimidade; -Indicação nº 012/2021 de autoria dos Vereadores LUCIANO 
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DREHMER e MARCIO PINTO DA SILVA que “Requerem à Mesa Diretora, 

depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for, que seja enviada 

correspondência ao Executivo Municipal, solicitando que seja estudada a 

possibilidade de realizar melhorias na pracinha infantil, da Praça Municipal, com 

a substituição dos brinquedos de metal por brinquedos de plásticos, bem como, a 

construção de uma cerca para impedir a entrada de animais na área de lazer das 

crianças.”. Aprovada por unanimidade; -Moção nº 004/2021 de autoria do Ver. 

IVANIR U. BORN que “Após a leitura e, se aprovado for, solicito a Mesa 

Diretora da Câmara Municipal, para que seja enviada ao Exmo. Presidente da 

Câmara do Deputados, Arthur Lira, a presente MOÇÃO DE APOIO, para que 

coloque em apreciação e votação, o Projeto de Lei 5829/2019, que altera o Art. 

26 da Lei nº 9427, de 26 de dezembro de 1996, do nobre Deputado Silas Câmara 

(Republicanos/AM).”. 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: -

Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, a construção de dois 

quebra-molas, um localizado próximo ao CTG Galdino Marques, no Primeiro 

Distrito e outro próximo a propriedade do Sr. Ireno Luersen, em São José da 

Glória; -Pedido Verbal do Ver. JONAS SANDERSON BALBINOTI: -Solicitou 

ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que verifique a 

possibilidade de realizar o recolhimento do lixo na propriedade do Sr. Sadi 

Kirchhoff, em São José da Glória; -Pedido Verbal do Ver. IVANIR URBANO 

BORN: -Solicitou ao Executivo Municipal através da Secretaria de Obras, 

melhorias nas ruas do Loteamento Henn com limpeza, patrolamento e passagem 

do rolo compactador na rua que é sequências da Rua 07 de setembro e na rua que 

é sequências da Rua João Augustin, bem como na travessa dessas duas ruas do 

loteamento, como forma de proporcionar melhor trafegabilidade; -Pedidos 

Verbais do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE: -Solicitou o encaminhamento 

de expediente ao Executivo Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde e equipe, 

com o objetivo de parabenizá-los pelo trabalho que vem sendo realizado no 

combate a pandemia do coronavírus, obtendo um excelente resultado, chegando 

a zerar o número de casos positivos e suspeitos em nosso município nos últimos 

dias. Registrou votos de parabenização a toda população do Município, pois sem 

a colaboração de todos, não seria possível a Administração obter esse resultado; -

Solicitou o encaminhamento de Ofício ao jovem Eduardo Bruinsman com votos 
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de parabenização pelo seu destaque no futsal gaúcho, tornando-se revelação do 

Estado; -Solicitou que através de Ofício seja questionado a Unidade Gestora de 

Não-Me-Toque da Companhia Riograndense De Saneamento (CORSAN) sobre 

o aumento excessivo das contas de água referente ao mês de abril, para que assim 

possa ser repassado a informação aos munícipes; -Pedidos Verbais da Verª. 

ILVÂNIA EUNICE WENTZ: -Solicitou ao Executivo Municipal, através do 

Departamento de Cultura, que verifique a possibilidade de manter aberto os 

banheiros (novos) da Praça Municipal, principalmente nos finais de semana. Além 

disso, sugeriu que seja estudada a possibilidade de criar um espaço na praça, com 

uma estrutura que forneça água quente e água fria aos munícipes e turistas que 

visitam a Mais Bela Praça do Estado do Rio Grande do Sul; -Solicitou ao 

Executivo Municipal providências em relação a falta de manutenção e limpeza 

dos terrenos baldios que se encontram em situações críticas; -Pedido Verbal do 

Ver. MARCIO PINTO DA SILVA: -Solicitou ao Executivo Municipal, via 

Secretaria de Obras, que no retorno das máquinas para a localidade de Barro Preto, 

seja realizado o serviço na estrada que dá acesso a propriedade do Sr. Waldenor 

W. de Walle; -Pedidos Verbais do Ver. NILVO ROYER: -Solicitou ao Executivo 

Municipal, através da Secretaria de Obras, a colocação de bueiros na propriedade 

do Sr. Rodrigo Schroder, em Linha Jacuí, para que ele possa ter acesso entre as 

suas lavouras com mais facilidade; -Solicitou ao Executivo Municipal, via 

Secretaria de Obras, o patrolamento e empedramento de alguns pontos na estrada 

entre a ERS-223, desde a propriedade do Sr. Bruno Follmer, passando pelas 

propriedades dos Senhores Euclésio Berres, Jadir Follmer e Osmar R. Teleken, 

seguindo até a propriedade do Sr. Plinío Kerber, acesso da ERS-223. 

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, após leitura e discussão, foi solicitado pedido de vistas em plenário dos 

seguintes Projetos de Lei de autoria do Executivo Municipal: -Projeto de Lei nº 

019/2021 que "Altera o art. 2º e §2º do art.3º da Lei Municipal nº. 1.499/13, cria 

o Comitê de Investimentos dos Recursos do Fundo de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Victor Graeff-RS-FPSM”. Pedido de 

Vistas solicitado pelo Ver. ADRIANO R. MATTGE, o pedido de vistas foi 

concedido após aprovado pelo plenário por unanimidade; -Projeto de Lei nº 

020/2021 que “Altera os Artigos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal nº. 1.711/17, cria 

Função Gratificada para os integrantes do Comitê de Investimentos”. Pedido 
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de Vistas solicitado pelo Ver. MARCIO PINTO DA SILVA, o pedido de vistas 

foi concedido após aprovado pelo plenário 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 o Ver. IVANIR U. BORN utilizou do espaço para 

registar que dias anteriores esteve presente no gabinete do prefeito municipal 

momento em que, foi conversado sobre dois assuntos, para o vereador de extrema 

importância para o vereador, sendo assim, foi dialogado sobre o andamento do 

projeto núcleo habitacional referente a como está funcionando o que é necessário 

ser feito ainda e sobre providencias que deverão ser tomadas para que se possa 

dar seguimento a este projeto junto à Caixa Econômica Federal trocando algumas 

ideias, se disponibilizou a entrar em contato para verificar se é possível ter esse 

acesso. A expectativa é que o mesmo continue em execução e apresente resultados 

o mais rápido possível pois, tem muitas famílias precisando da sua casa própria 

seja ela subsidiada, financiada, enfim, que seja da sua família. O segundo assunto 

referiu-se a um tema considerado para o vereador de real importância que a anos 

já vem trabalhando, no ano de 2017 esteve presente em uma reunião com a direção 

da Escola JOMAC, visto que, com o intuito de amadurece uma ideia diante o 

aproveitamento da área que fica entre a Cotrijal e a referente Escola, para 

restauração de alguns equipamentos públicos que seria um centro esportivo de 

cultura, lazer que poderia ser aproveitado pela comunidade escolar e também toda 

a comunidade Victorense, na época não foi aprovado pelas pessoas vinculadas ao 

colégio mas foi dando seguimento para a ideia no momento o vereador comenta 

que pagou do seu bolso para fazer a medição da área e tem o mapa. Um dos 

motivos da não autorização é que, o espaço é utilizado para plantio, o 

arrendamento deste espaço rende valores para o CPM manter suas atividades, foi 

respeitado o motivo porém não concordou pois, acredita que aquela área poderia 

ser muito mais útil sendo aproveitada de outra forma, mas com certeza deverá ser 

analisado e pensando já que o Estado não mantem as atividades das escolas 

necessitando de auxílio do CPM  uma forma de arrecadar e garantir fundos a este 

grupo para suprir eventualmente perdendo o local arrendado. Afirma que seria um 

lugar espetacular para investir, visto que, a própria escola próxima não tem uma 

quadra de esportes, um campo de futebol com o tempo poderia ser estudado a 

instalação de uma piscina para ginasticas para meios terapêuticos enfim, a 

comunidade que decide o que seria melhor. No ano passado o Governo do Estado 
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aprovou uma Lei que permite a dação de imóveis, ou seja, uma troca de imóveis 

do Estado por dívidas  que o mesmo possui com os Municípios na saúde Victor 

Graeff tem em cerca duzentos e vinte mil para receber do governo passado 

portanto seria uma forma, o prefeito manifestou interesse em continuar esse 

projeto, é um processo muito lento comenta que gostaria que esse assunto 

retornasse na Câmara de Vereadores com a opinião da comunidade, para assim, 

ser analisado de uma forma madura e propositiva encontrando solução para isso. 

Em seguida o Ver. MARCIO PINTO DA SILVA direcionou sua fala dando 

continuidade no assunto do Ver. IVANIR URBANO BORN, comenta que 

também sugeriu a mesma ideia de utilizar o espaço, porém para construir um 

parque de eventos, relata que infelizmente acabou tocando neste assunto na casa 

de um dirigente do CPM da escola e no momento lhe foi chamado a atenção, visto 

que, a comunidade escola depende da renda que essa plantação retorna 

comentando que seria o único capital que possuem para se manter, sendo assim, 

o vereador acabou recuando e não tocando mais no assunto salienta que é uma 

boa ideia amadurecer esse ponto de vista. Utilizou do espaço também, para falar 

sobre a homenagem feita ao Município divulgada nas redes sociais, parabeniza 

todos os munícipes a toda a comunidade e em especial o Seu Mirio diante a idade 

em que está e ainda se encontra disposto a realizar os trabalhos na praça, não 

desmerecendo os anteriores que também trabalharam para manter e deram o seu 

melhor sempre com muito carinho para manter a mais bela praça do Estado do 

Rio Grade do Sul, assim conhecida e muito prestigiada por todos. Manifesta sua 

opinião apreciando a homenagem realizada pois a mesma foi divulgada e 

compartilhada alcançando um grande número de pessoas, com isso, no passar do 

tempo o Município consequentemente receberá visitantes que irão aproveitar 

outros pontos turísticos da cidade, dando como exemplo os jardins, trazendo 

recursos, comprando, hospedando em hotéis entre outros pontos. Também 

comenta sobre as pontes do Município demostrando satisfação pois, diversas 

vezes realizou pedidos na casa legislativa para que seja dando uma atenção as 

pontes estreitas do Município realizando manutenções em virtude do tráfico dos 

maquinários que com o passar do tempo, vão evoluindo e aumentando de tamanho 

necessitando de mais espaço para deslocar de uma área a outra. A partir de alguns 

orçamentos vai se dar continuidade no processo e com o passar do tempo vai ser 

realizado sendo assim, o Município agradece. Na sequência a Presidente desta 

Casa solicitou que o Vice-Presidente, Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE 
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assumisse o comando da Mesa, para que a Vereadora pudesse então ocupar o 

Espaço Regimental destinado às Explicações Pessoais. Dessa   maneira, a Verª. 

ILVÂNIA EUNICE WENTZ registrou sua opinião referente a reposição salarial 

dos funcionários públicos o qual ocorreu muitas cobranças sobre, o mesmo não 

chegou até a Casa Legislativa para votação justifica a vereadora em consequência 

de não poder, sendo inconstitucional pois a ordem vem de cima, infelizmente com 

isso, não foi possível a aprovação. Utilizou o espaço para comentar que foi 

funcionária pública durante 21 (vinte e um) anos, e relata que o servidor público 

está perdendo e já perdeu muito dos seus direitos, expõe que no momento que 

pediu demissão a 5 (cinco) anos atrás foi feito a reforma administrativa no 

Município onde possuíam direitos e mais ou menos no ano de 2000 foi perdido a 

partir deste momento quem entrou não recebeu mais, afirma a vereadora que o 

grupo presente na casa precisa lutar para conquistar novamente revendo essa 

reforma por que o valor que o funcionário recebe é baixo, os níveis são baixos 

comenta que Municípios vizinhos continuam recebendo normalmente então, é 

necessário ir atrás consultar o executivo e rever o que se pode fazer para reverter 

a situação. No momento ser funcionário público quando sair segue com uma mão 

na frente e a outra atrás não ganha nada, as pessoas que estão iniciando atualmente 

não possuem nada sem incentivos para continuar, então é preciso repensar em um 

meio de fazer com que, essas pessoas possam ter mais vantagens. Em seguida a 

Verª. ILVÂNIA EUNICE WENTZ retornou como presidente, passando a palavra 

aos demais vereadores inscritos. Em seguida o Ver. ADRIANO RODRIGO 

MATTGE utilizou o espaço, na oportunidade registrou que no momento estão 

sendo encerrados os últimos apontamentos que o PADU teve e que, logo em breve 

estará em funcionamento, muitas questões que a Ex-Secretária NÊMORA L. 

SCHREINER já havia feito levantamento e atingiu com sucesso e agora em 

andamento com a Secretária MICHELE S. GODOI está sendo concluído. 

Parabeniza a secretária e também a comunidade que no dia 23 de abril juntos foi 

conseguido zerar os números de casos ativos, hospitalizados e em isolamento, 

todos seguindo os cuidados necessários. Deixou um pedido em nome de todos os 

vereadores da administração que a população continue se cuidando. Por último, o 

Ver. LUCIANO DREHMER utilizou o espaço, momento em que iniciou sua fala 

referindo-se à praça municipal, argumenta que realmente estão todos de parabéns, 

comenta que o Seu Mirio está revitalizando, na reportagem o mesmo explicou até 

como é feito a poda, percebe-se que o trabalho é realizado com carinho, chama a 
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atenção a essência que ele encontra para falar sobre. O vereador argumenta que é 

desta forma que chama os turistas, dando atenção em cada detalhe para manter o 

espaço bonito e acolhedor. 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 10 de maio 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 26 dias do mês de abril do ano de 2021././././././././././././././././././././. 
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