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ATA Nº 013/2021 Da Sessão Ordinária - Realizada em 10/05/2021. 

Aos dez dias do mês de maio 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 012/2021, da última Sessão Ordinária, sendo aprovada por unanimidade, com 

um pedido de retificação do Ver. IVANIR URBANO BORN. Em seguida foi 

realizada a leitura dos expedientes recebidos do Executivo Municipal: Ofício nº 

154/2021 – Encaminhamento de Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 026/2021 que 

“Autoriza o Poder Executivo a efetuar a venda de bens públicos inservíveis na 

forma da Lei nº. 8.666/93 e dá outras providências.”; -Projeto de Lei nº 027/2021 

que “Abre Créditos Suplementares no orçamento do município, indica recursos 

e dá outras providências.”; Ofício nº 158/2021 – Encaminhamento de Projeto de 

Lei; -Projeto de Lei nº 028/2021 que “Altera art. 2º da lei 1.894 de 13 de abril de 

2021 e dá outras providências.”; Ofício nº 156/2021 – Encaminhamento de 

respostas aos requerimentos; Ofício nº 164/2021 – Encaminhamento de Projeto 

de Lei; -Projeto de Lei nº 029/2021 que “Abre Créditos Especiais no orçamento 

do município, indica recursos e dá outras providências.”; Ofício nº 165/2021 – 

Encaminhamento de Projeto de Lei; -Projeto de Lei nº 030/2021 que “ALTERA 

e REVOGA dispositivos da Lei Municipal nº 1.359, de 24 de outubro de 2011, 

que dispõe sobre o Programa de Valorização, Controle e Avaliação de 

desempenho e qualidade do Servidor e Serviço Público e dá outras 

providências.”; -Projeto de Lei nº 031/2021 que “Abre Créditos Adicionais no 

orçamento do município, indica recursos e dá outras providências.”; -Projeto 

de Lei nº 032/2021 que “ALTERA dispositivos da Lei Municipal n.º 626/2003, 

cria cargo de farmacêutico, e dá outras providências.”; -Projeto de Lei nº 

033/2021 que “ALTERA dispositivos da Lei Municipal nº 1.483, de 23 de julho 

de 2013, que cria o cargo de coordenador da COMPAQ e dá outras 

providências.”; -Projeto de Lei nº 034/2021 que “AUTORIZA o Poder Executivo 

a desafetar a área pública destinada à área verde e institucional e dá outras 

providências.”; -Projeto de Lei nº 035/2021 que “Concede Outorga da Escritura 

Pública de Doação às empresas WK Soluções em Rotomoldagem e Dinamik 
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................................................continuação da ATA Nº 013/2021 – De 10/05/2021. 

Sistemas Construtivos e dá outras providências.”. Em seguida passou-se para a 

leitura dos expedientes recebido de diversos: E-mail – OAB – Subseção de Não-

Me-Toque/RS; E-mail – Vara Judicial Comarca de Não-Me-Toque/RS; E-mail – 

Vara Judicial Comarca de Não-Me-Toque/RS. Em seguida foi aberto o espaço 

para a Leitura dos Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício nº 119/2021 – 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CREA/RS); Ofício nº 120/2021 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 121/2021 – Executivo Municipal; Ofício nº 

122/2021 – Cmt. Int. do 3º GPM; Ofício nº 123/2021 – Presidência da Câmara 

dos Deputados; Ofício nº 124/2021 – Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 

Social; Ofício nº 125/2021 – Eduardo Bruinman; Ofício nº 126/2021 – Unidade 

da Corsan de Não-Me-Toque; Ofício nº 127/2021 – Presidência do Senado 

Federal; E-mail – Movimento Solar Livre; Ofício nº 128/2021 – Dep. Fed. 

Giovani Cherini. Em seguida passou-se para o espaço dos expedientes 

apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados os seguintes: -

Requerimento nº 031/2021 de autoria do Ver. IVANIR URBANO BORN que 

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

seja encaminhado requerimento ao Prefeito Municipal para que sejam adotadas 

medidas urgentes, em conjunto com a 6º Coordenadoria Regional de Saúde, para 

que a coleta de material para os exames de análise clínicas dos pacientes do SUS 

de Victor Graeff, sejam coletados na cidade e de imediato enviados para Passo 

Fundo.”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 032/2021 de autoria do 

Ver. IVANIR URBANO BORN 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 seja elaborado e implantado nas Escolas 

Públicas  Municipais, seja de educação infantil ou do ensino fundamental e, se 

possível, nos outros órgãos públicos municipais que possuam maior atividade e 

circulação de pessoas, um Plano de Segurança, Enfrentamento e de Reação para 

situações que coloquem em risco a vida das pessoas.” Aprovado por unanimidade; 

-Requerimento nº 033/2021 de autoria do Ver. IVANIR URBANO BORN 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 

sobre o pagamento dos beneficiados com recursos da Lei Aldir Blanc e que 

encaminhe a esta Casa Legislativa os pareceres técnicos e jurídicos que autorizam 

ou não os pagamentos dos valores empenhados em 2020.” Aprovado por 

unanimidade; -Moção nº 005/2021 de autoria dos Vereadores ADRIANO 
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RODRIGO MATTGE, GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP, IVANIR URBANO 

BORN, JONAS SANDERSON BALBINOTI, LUCIANO DREHMER, 

MARCIO PINTO DA SILVA, NILVO ROYER, OTÁVIO OSMAR KERN e da 

Vereadora ILVÂNIA EUNICE WENTZ que “Após a leitura e, se aprovado for, 

solicito a Mesa Diretora da Câmara Municipal, para que seja enviada ao Conselho 

Nacional de Justiça, MOÇÃO DE APOIO à Seccional Gaúcha da Ordem dos 

Advogados do Brasil.”. 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, três cargas de pedra 

para a propriedade do Sr. Clóvis Dickel, em São José da Glória; -Solicitou ao 

Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, a reforma de um quebra-molas, 

próximo a propriedade do Sr. Caio Follmer; -Solicitou ao Executivo Municipal, 

via Secretaria de Obras a colocação de bueiros em frente ao Posto de Saúde de 

São José da Glória, tendo em vista que o local vem causando transtorno aos 

motoristas que estacionam os veículos no local; -Pedido Verbal do Ver. IVANIR 

URBANO BORN: -Solicitou ao Executivo Municipal, através do Departamento 

de Trânsito, a implantação de placas de sinalização vertical indicando a existência 

de área escolar nas proximidades da Escola de Ensino Fundamental Leonel de 

Moura Brizola e da Escola de Educação Especial Novo Horizonte (Av. Cochinho 

e Rua João Augustin), para que os motoristas tenham os devidos cuidados ao 

trafegar pelo local; -Solicitou ao Executivo Municipal a instalação de iluminação 

pública no trecho de calçamento novo que dá acesso ao Loteamento Cidade Alta, 

tendo em vista que diversas pessoas estão utilizando o local para realizar 

caminhadas, e também para proporcionar melhorias aos moradores daquela 

região; -Solicitou o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social e ao Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, 

alertando e solicitando que envide esforços para combater o desleixo que algumas 

pessoas ainda possuem com o uso da máscara (inclusive em alguns comércios), e 

também com as aglomerações. Embora a vacinação está sendo realizada aos 

poucos, a população precisa ser persistente e manter os devidos cuidados; -

Pedidos Verbais do Ver. ADRIANO RODRIGO MATTGE: -Solicitou ao 

Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que realize o empedramento 

em todos os pontos necessários no trecho que passa pela antiga Escolinha dos 

Turellas, passando pela propriedade dos senhores Írio Neuberguer, Ivanor Drebes, 
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Antônio Rodrigues da Silva, até a Comunidade Santa Augusta. Ressaltou que 

alguns desses pontos precisam ser feitos com urgência. Além disso, solicitou que 

se possível realizem a passagem da patrola e do rolo compactador no trecho que 

já foi empedrado, antes da propriedade do Sr. Sérgio Scharlau, em São José do 

Umbú e também da Posse Müller até o asfalto da ERS-223; -Pedido Verbal do 

Ver. MARCIO PINTO DA SILVA: -Sugeriu a Mesa Diretora que se possível 

volte a realizar as sessões às 18h30min, tendo em vista que houve a flexibilização 

do horário para realização de reuniões. Considerando que foram esses os pedidos 

realizados pelos Edis, passou-se para o espaço do Pequeno Expediente, na 

oportunidade o Ver. IVANIR U. BORN utilizou o espaço, que iniciou sua fala 

comentado que iria fazer isso como um pedido, mas pensa que é uma situação 

bem simples e talvez o líder de governo possa levar para o executivo a solicitação, 

comentou que o Projeto de Lei apresenta as justificativas, que na verdade é parte 

integrante do Projeto de Lei, a qual esclarece situações e o que está ali tem valor. 

Dessa forma, o vereador afirma que gostaria que o líder de governo levasse essa 

ideia ou se não irá fazer para a próxima sessão e apresentar como um requerimento 

enfim, solicitar que sejam apresentadas umas justificativas mais explicativas, 

mais completas, para que se possa entender o projeto, o seu objetivo, pois, as 

vezes ele vem muito resumido e não é possível saber qual é a ideia, mesmo que 

ele entre em discussão, as vezes não existe uma explicação por parte de algum 

vereador da situação para esclarecer. Então, quando se olha no site o Projeto de 

Lei, é bom já olhar a justificativa para sair entendendo, para não entender só no 

dia que ele vai para votação. Por fim, concluiu que seria apenas um comentário. 

Considerando que foram essas as considerações do Vereador no espaço do 

Pequeno Expediente, foi dado início a Ordem do Dia, momento em que foi 

realizada a leitura, discussão e votação dos processos legislativos. Durante a 

discussão do Projeto de Lei nº 019/2021 de autoria do Executivo Municipal 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” foi apresentada Emenda 

Supressiva e Modificativa nº 001/2021 ao Projeto de Lei nº 019/2021 pelo Ver. 

IVANIR URBANO BORN, a qual foi rejeitada pela maioria dos votos (Votos 

Contrários: Ver. ADRIANO R. MATTGE, LUCIANO DREHMER, MARCIO P. 

DA SILVA, NILVO ROYER e com o voto de desempate da Presidente ILVÂNIA 

E. WENTZ). Dessa maneira, o Projeto de Lei nº 019/2021 foi aprovado pela 
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maioria dos votos com seu texto original (Votos Contrários: IVANIR U. BORN 

e OTÁVIO O. KERN). O 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” foi aprovado pela maioria dos votos 

(Votos Contrários: IVANIR U. BORN e OTÁVIO O. KERN). O Projeto de Lei 

nº 025/2021 que “Abre Créditos Especiais no orçamento do município, indica 

recursos e dá outras providências.” foi aprovado por unanimidade dos votos. 

Considerando que foram esses os projetos lidos, discutidos e votados, e não 

havendo nenhum inscrito no espaço da Tribuna Livre, passou-se para o espaço 

destinado as Explicações Pessoais. O Ver. IVANIR U. BORN usou o espaço para 

comentar sobre um assunto que de certa forma é até dolorido para si, mas foi um 

momento diferente na política de Victor Graeff e o mesmo foi levantado pela 

Presidente na sessão passada quando se referiu a Reforma Administrativa feita no 

Município na gestão 2001 a 2004 mais exatamente no ano de 2003. Comenta que 

já foi “condenado, enterrado, crucificado, cremado” por motivos desta reforma 

administrativa e realmente acredita que foi uma das situações mais difíceis em sua 

vida de serviço público e de cidadão, comenta que era secretário de administração 

na época, e que muitas das pessoas que estão presente hoje não participavam 

ativamente na política e talvez nem se lembram o que aconteceu, mas quando o 

partido PDT assumiu, salienta que o Ver. NILVO ROYER era vereador na época 

e ajudou a aprovar o Projeto de Lei referente a Reforma Administrativa. O 

vereador afirma que foi difícil, quando assumiram a administração, a despesa com 

pessoal estava em 74%, quando a Lei 101 de 2000 já impõe o limite de 54% para 

os gestores com despesas com o pessoal, questiona o vereador, o que se faz 

quando possui a Lei que lhe exige reduzir para 54% e você tem uma despesa de 

74% qual a forma de agir? Ou você manda embora, dispensa pessoas 

justificadamente ou encontra outra alternativa e a alternativa encontrada na época 

foi de realizar a Reforma Administrativa, se fez a terceirização do transporte 

escolar, se fez o Programa de Desligamento Voluntário (PDV), muitos motoristas 

saíram, ganharam indenização, conseguiram recursos do próprio Munícipio, 

participaram de leilão, compraram seus ônibus e muito estavam até pouco tempo 

trabalhando, então funcionou tudo muito bem.  Comenta que se fala tanto em 

perda de direitos, mas não se fala em alguns ganhos que tiveram, na época foi 

criando a promoção de escolaridade relacionado aos 10%, muitos se beneficiaram 

disso, se criou a promoção de promover os auxiliares de enfermagem mas, no 
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momento não tinha muito o que fazer, era necessário enxugar de alguma forma e 

o que era exageradamente caro era os triênios, explica que eles não só eram caros 

mas aumentavam com o passar do tempo a cada triênio, é o que acontece com o 

Estado hoje, está a 7 anos sem pagar reposição salários para ninguém por que a 

folha deles está vencida e a Lei não permite, então o que foi tirado de direitos que 

principais na época, foi somente a licença prêmio e a licença interesse, não se 

perdeu salário, nem um centavo, muito pelo contrário, os reenquadramentos que 

ocorreram entre os servidores onde motorista e operador ficou uma coisa só entre 

as outras áreas, sendo assim, o salário foi manejado para cima. Afirma com 

convicção que a reforma administrativa salvou o orçamento e a administração 

pública e que, este momento serviu até como um desabafo por que a anos, cada 

campanha política é relembrado, salienta que foi dolorido particularmente, sentiu 

muito e jamais gostaria de ter tomado atitudes assim junto as outras pessoas da 

administração porém foi necessário, infelizmente, não tinha como sanar  as 

finanças e reduzir as despesas do pessoal na brincadeira, na conversa, na política, 

se chegou naquele ponto alguém tinha que resolver, pronuncia que hoje graças a 

Deus não é preciso pensar sobre isso, talvez se pensa em refazer os triênios, mas 

o vereador lembra novamente que são 54% de despesas até onde as pernas 

alcançam, depois disso a Lei não permite e o gestor responde, então finaliza sua 

fala destacando que promessas politicas é uma coisa, poder cumprir é outra, 

manter o Município com as contas em dia como foram entregues nos últimos 

mandatos é coisa de gestão não de política. Na sequência, o Ver. MARCIO 

PINTO DA SILVA, utilizou o espaço e de primeiro momento falou sobre o tempo 

máximo de 05 (cinco) minutos para cada vereador nas explicações pessoais, 

ressaltando que o Ver. IVANIR U. BORN ultrapassou do limite na sessão de hoje, 

e dessa forma solicita que se  se em outro momento em algum pronunciamento 

precisar de mais tempo, também irá solicitar, porém, se a Presidente achar que 

não pode permitir e pedir para concluir, ele irá concluir, porque o tempo máximo 

é de 05 (cinco) minutos e por ser uma norma, deverá ser cumprida. Falado isso, o 

Vereador justificou  que se inscreveu-se no espaço para comentar e pedir aos 

colegas vereadores que no dia seguinte da Sessão Ordinária, 11 de maio de 2021, 

será o último dia para quem indicou suas emendas com seus Deputados, solicitar 

um reforço para empenhar essas emendas para o Município de Victor Graeff, 

expõe  estar ciente que já está vindo algumas e vai ser divulgado, sabe que cada 

um trabalhou com um Deputado e que, não custa pegar o telefone e mandar uma 
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mensagem reforçando os pedidos pois, refere-se o vereador, quem ganha não é 

nós e sim o Município, pensando no bem comum. Logo após, o Ver. ADRIANO 

RODRIGO MATTGE comentou que é muito bom ouvir os dois lados da história 

na questão que foi levantada anteriormente pelo Ver. IVANIR U. BORN, e 

concorda que muitos nem possuíam conhecimento sobre. Utilizou o espaço para 

explanar que já cobrou muito na casa sobre o plano de carreira, acredita que deve 

ter uma justificativa e gostaria que fosse feito uma revisão geral dos cargos na 

prefeitura, pois tem gente que ganha um pouco a mais e outros que precisavam 

ganhar mais, então sendo realizada essa revisão geral de salário entre os 

funcionários e que, fosse ajustado a questão dos agentes e auxiliares 

administrativos,  no qual, tem alguns casos que são desvio de função e assim, seja 

construído algo diferente, não querendo dizer que alguém foi culpado a tempos 

atrás, mas sim, que seja construído de uma forma que seja possível discutir na 

casa legislativa e chegar em um determinado ponto que fosse bom para todos, 

conclui sua fala afirmando que essa seria uma proposta. 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 24 de 

maio de 2021, às 15 horas, na Sede do Poder Legislativo, salvo em caso de 

convocação extraordinária. Ao mesmo tempo a Presidente DECLAROU 

encerrada a Sessão Ordinária, que contou com a presença de Caroline Rauber, 

Josias Viera França e Bárbara Morgana Dahse. Câmara Municipal de Vereadores 

– Victor Graeff/RS, aos 10 dias do mês de maio do ano de 2021././././././././././././././ 

 

ILVÂNIA EUNICE WENTZ                                      LUCIANO DREHMER  

                Presidente                  1º Secretário 
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