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ATA Nº 06/2022 – Ordinária
No dia dezoito de abril de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e trinta
minutos, na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores, reuniu-se em Sessão
Ordinária os seguintes Vereadores: Aline Sofia Schlieck, Anelise Grimm
Horst, Carlos Möllmann, Evanir Roberto Baller, Jucimar Oneide Docena,
Rejane Ahlert Eggers, Simone Aline Tischer Landmeier, Tais Pott Rückert
e Valério da Fonseca. Invocando a proteção de Deus, da Lei e do Povo de
Westfália, o Presidente declarou aberta a Sessão e convidou o vereador
Carlos Möllmann para ler uma passagem bíblica. Na sequência foi lida a Ata
Ordinária nº 05/2022, que colocada em discussão e votação, foi aprovada
por unanimidade de votos. Uso da palavra: Aline Sofia Schlieck –
Inicialmente cumprimentou a todos. Gostaria também de agradecer às
pessoas que me procuram para conversar sobre propostas e ideias que podem
ser realizadas no Município, que propiciam uma maior qualidade de vida e
prosperidade ao nosso Município. Temos um povo ordeiro e trabalhador,
herança dos nossos antepassados, mas com muita sede e vontade de
implantar novas tecnologias ao nosso Município para que prospere cada vez
mais, entre vários setores observamos isso, e quero destacar a área da
agricultura e da sua sucessão rural. Perceber que as pessoas querem e buscam
mais é muito bom, pois uma vez que estamos cem por cento satisfeitos
paramos de prosperar, e vejo que isso não acontece aqui, queremos muito
prosperar, por isso quero hoje aqui apresentar uma ideia a vocês. Conversei
com o Doutor Lucas Feksa Ramos que possui Doutorado em Engenharia
Elétrica na Universidade Federal de Santa Maria, pesquisador e um dos
responsáveis pelo projeto de mobilidade elétrica inteligente. Ele fez um
eletroposto de recarga rápida no Estado, ele é um dos responsáveis por este
projeto. Desde o dia 08 de abril o Rio Grande do Sul passou a contar com
sua primeira eletrovia, ligando a Capital ao centro do Estado, seu ponto de
recarga está próximo a Santa Cruz do Sul, isso mostra que o esforço conjunto
da academia da Universidade Federal de Santa Maria com os setores público
e privado levam ao desenvolvimento. Assim também, gostaria de propor que
a gente pense nessa possibilidade aqui em Westfália, para ter um ponto de
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recarga e quem sabe ter a segunda eletrovia do Estado, ligando à Serra
Gaúcha. Dentro da cultura, a pouco falei sobre a herança dos nossos
antepassados e gostaria de frisar outro ponto forte, que é sua cultura. Com
isso gostaria de enfatizar o grupo Westfalische tanzgruppe que desenvolve
um excelente trabalho ao nosso Município, de valorização da nossa cultura,
das danças e do sapato de pau. Por isso faço hoje um convite especial para
que participem desse grupo e se inscrevam. Temos hoje as seguintes
categorias, infantil, infantojuvenil, adulto e um convite especial ao Grupo
Sênior para idosos e idosas que gostam de dançar, pois além de divulgar a
nossa cultura às outras cidades, estarão se divertindo com a dança. Podem
entrar em contato com a Presidente Evelin Brockmann ou buscar
informações com o setor da cultura do Município, ou comigo. Também
gostaria de agradecer ao Secretário de Obras pelo serviço realizado na Picada
Molke, após a solicitação fui atendida e dizer que o serviço está sendo bem
realizado no local, com alargamento e mudanças na estrutura. Também
quero informar o recapeamento integral de parte da Rua Henrique Uebel,
com recurso próprio, no valor de R$ R$725.171,57 (setecentos e vinte e
cinco mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos). Além
disso, informar também aos munícipes que a Secretaria de Saúde está
verificando a possibilidade de ampliar seus horários de atendimento na hora
do meio dia. Também gostaria de agradecer, dentro da área da Assistência
Social, a todos os envolvidos pela reforma realizada no prédio do CRAS e
do Departamento Municipal de Assistência Social. Ela é fundamental para
que possamos continuar e melhorar ainda mais o atendimento aos nossos
munícipes. E gostaria de apresentar a vocês o Plano Municipal de
Assistência Social, do qual deixarei uma cópia aqui aos demais colegas
Vereadores. Dentro dele possui informações importantes e ações previstas
para a Gestão 2022 a 2025, a atual organização, conselhos, serviços,
programas, projetos e benefícios e recursos previstos, como a parceria com
o Abrigo Estrelas do Amanhã, Associação que compõe os cinco municípios
da nossa Comarca, para crianças e adolescentes dentro da Lei das parcerias,
assim como a Lei 1773, que possui auxílio mensal para idosos westfalianos
institucionalizados. Como última informação, gostaria ainda de reforçar aos
eleitores que tem o prazo até o dia 04 de maio para regularizar o seu título
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de eleitor, o prazo também vale para os jovens que vão votar pela primeira
vez e precisam solicitar o documento, este pode ser feito no Cartório
Eleitoral ou pela internet. Mais uma vez, muito obrigada a todos pelo uso do
espaço, finalizou. Rejane Ahlert Eggers - Inicialmente cumprimentou a
todos. Como nas últimas semanas a gente vem escutando muito sobre a
dengue, gostaria de conscientizar a todos sobre a seguinte informação, no
ano de 2020 houve um caso de dengue no Vale do Taquari, no ano passado
já foram 778 casos e este ano já são dois mil casos confirmados. Aqui no
Município ainda não temos casos confirmados, mas recorrentemente são
encontradas amostras positivas do Aedes aegypti. Em 2020 foi encontrado
um foco, em 2021 foram treze, e este ano, até agora, já são dez focos
encontrados. Então aqui no nosso Município nós também temos uma
crescente nisso e vários trabalhos estão realizados, somente na zona urbana
pois o Aedes aegypti é um mosquito urbano e domiciliado, ou seja, ele nasce
e fica ao redor das casas. As atividades de combate são realizadas pela
Agente de Combate a Endemias com o auxílio das Agentes de Saúde, são
realizadas visitas domiciliares com o objetivo de orientar as pessoas a
eliminar possíveis focos, e a cada 3 meses é realizado o LIA, o Levantamento
de Índice Amostral. Esse trabalho inclusive está sendo realizado essa
semana, quatrocentos imóveis visitados aproximadamente, para verificar o
nível de infestação no Município. Peço que todos os munícipes sempre
recebam bem as Agentes de Saúde e a Agente de Combate a Endemias, pois
elas são fundamentais no trabalho de prevenção de diversas doenças e
também realizam um trabalho de conscientização e orientação nas escolas.
Precisamos do envolvimento de toda comunidade, para que juntos possamos
eliminar os focos, porque os óvulos podem ficar até 450 dias em um local
seco, e quando entra em contato com a água, em dez minutos já temos larvas.
Por isso precisamos ficar atentos e quando alguém tiver uma suspeita de
dengue a gente orienta para que procure o posto de saúde. E também quero
hoje a noite aqui trazer com muita honra e para apreciação dos colegas o
projeto que visa dar nome de Rua Lydia Schäffer a rua até então denominada
de Rua B. Uma singela homenagem a esta senhora que nasceu em Linha
Catarina, se casou com Erno Schäffer, tiveram 3 filhas e vieram morar na
Linha Schmidt no ano de 1959, numa área de terras que compraram para
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iniciar as atividades rurais. E até hoje uma parte da família ainda reside
nessas terras. Então gostaria de poder contar com o apoio de vocês, uma boa
noite, finalizou. PROJETO DE LEI Nº 36/2022 DO PODER
EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial
e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 37/2022 DO PODER
EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Poder
Judiciário do Estado Do Rio Grande Do Sul dá outras providências.
Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos.
PROJETO DE LEI Nº 38/2022 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o
Poder Executivo a contratar professor em caráter temporário e de
excepcional interesse público e dá outras providências. Colocado em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO
DE LEI Nº 39/2022 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder
Executivo a contratar professor em caráter temporário e de excepcional
interesse público e dá outras providências. Colocado em discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 40/2022
DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a abrir créditos
suplementares no valor de R$ 318.203,07 (trezentos e dezoito mil, duzentos
e três reais e sete centavos) e dá outras providências. Colocado em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº
41/2022 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial, incluir meta no Plano Plurianual e na Lei De
Diretrizes Orçamentárias e dá outras providências. Colocado em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº
42/2022 DO PODER EXECUTIVO: define as atividades insalubres e
perigosas para efeito de percepção do adicional correspondente e dá outras
providências. Ficou baixado pela Comissão de Constituição, Justiça e
Redação. PROJETO DE LEI Nº 02/2022 DO PODER LEGISLATIVO:
é denominada de Rua Lydia Schäffer a rua até então chamada de Rua B.
Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos.
PROJETO DE DECRETO Nº 01/2022 DO PODER LEGISLATIVO:
acolhe parecer prévio do Tribunal De Contas Do Estado Do Rio Grande Do
Sul favorável à aprovação das contas do Senhor Otávio Landmeier e da
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Senhora Evanete Inez Horst Grave no exercício de 2019. Colocado em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão,
convocando todos os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia
dois de maio de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas na Câmara
Municipal de Vereadores de Westfália.

Valério da Fonseca
Presidente

Rejane Ahlert Eggers
Secretária
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