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ATA Nº 01/2021 – Ordinária 

 

No dia quatro de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta 

minutos, na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores, reuniu-se em Sessão 

Ordinária os seguintes Vereadores: Carlos Möllmann, Evanir Roberto Baller, 

Jucimar Oneide Docena, Rejane Ahlert Eggers, Renato Gaspar Herbert, René 

Rex, 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 Evanir Roberto Baller para ler 

uma passagem bíblica. Na sequência foi lida a Ata Extraordinária nº 01/2020, que 

colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Ainda, 

houve a leitura da Ata Solene de Posse, que colocada em discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo, foi lida a Ata Extraordinária nº 

01/2021, que colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de 

votos. USO DA PALAVRA: Evanir Roberto Baller - Inicialmente saudou a todos. 

‘’Hoje é um dia muito especial para todos nós, somos sabedores de nossas 

responsabilidades e de nosso compromisso com a comunidade de Westfália. 

Quero agradecer a todos que acreditaram em nosso projeto, com certeza em 

nosso mandato seremos representantes de todo povo, toda comunidade de 

Westfália. Também quero agradecer a minha família, que sempre me apoiou e 

esteve ao meu lado nessa caminhada. Quero relatar aqui a minha preocupação 

com relação aos brinquedos que estão lá na praça da Amizade, na Rua Ernesto 

Driemeyer, que estão bem deficientes, com muitos danos e as crianças lá 

brincando correm risco de se acidentar, então, peço a Administração municipal, 

tenho certeza que é de interesse deles também em fazer estes ajustes e por isso 

peço uma atenção especial, porque tenho notado e visto um grande risco na 

praça da Amizade. Outro aspecto que me preocupa é com relação a água. A falta 

da água é uma ameaça e, uma vez que, é fonte de vida, é importante para a 

produção primária de Westfália, nós estamos tão habituados a presença da água 

que quando damos conta de sua importância, é que nós vemos que temos que 

agilizar algo para melhorar. Hoje a Administração tem caminhões transportando 

água para o interior e essa é uma demanda que certamente a Administração 

também já está empenhada e eu acho que deve ser visto com urgência. Também 

quero comentar algo com relação ao Plano Diretor, isso foi um anseio que na 
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campanha foi falado por quase toda população. Algumas coisas que devem ser 

ajustadas e no seu contexto ele tem tópicos que afetam e oneram a população, e 

eu sei que a Administração municipal tem interesse em debater este assunto, 

assim que houver a possibilidade de se realizar uma audiência pública, hoje não é 

possível, em função da pandemia do Covid-19, mas eu vejo que a Administração 

também está empenhada nisso e é um anseio da população. Por fim queria ainda 

deixar uma mensagem de reflexão: para mudar o mundo necessitamos apenas de 

ferramentas básicas como sonho, pensamento, ação e comprometimento. Meu 

muito obrigado’’, finalizou. Rejane Ahlert Eggers - Inicialmente saudou a todos. 

‘’Ainda quero agradecer de forma especial aquelas 96 (noventa e seis) pessoas 

que confiaram esta oportunidade a mim e dizer que estou comprometida em 

realizar um bom trabalho. Peço ao setor de obras melhorias nas estradas e 

roçadas, sei que por falta de água nas localidades do interior, funcionários estão 

envolvidos nesta função, atrasando os demais serviços. Gostaria também de 

solicitar ao responsável pela iluminação pública, para que dê atenção especial as 

lâmpadas que não ligam a noite e outras não desligam durante o dia. Sobre as 

vacinas contra a Covid, que estão sendo disponibilizadas para o nosso município, 

vieram no total até agora 45 (quarenta e cinco) doses. Primeiro vieram 5 (cinco), 

depois na outra semana vieram 20 (vinte) e agora de novo vieram 20 (vinte). Por 

enquanto foram vacinados os profissionais da saúde, o pessoal da linha de frente, 

equipes de enfermagem e médicos e também os trabalhadores da saúde. Tudo é 

feito conforme norma técnica disponibilizada pelo Ministério da Saúde, Governo 

Estadual, além das normas da 16ª (décima sexta) Coordenadoria de Saúde. As 

doses são poucas, limitadas e aos poucos conforme as doses são 

disponibilizadas, começarão com os grupos de risco.’’ Finalizou. Valério da 

Fonseca -Inicialmente saudou a todos. ‘’Começando nosso mandato novo, vamos 

trabalhar então para o nosso município, e eu já vou cobrar um pedido. Eu queria 

pedir que a Administração desse uma olhada, na medida do possível, aqui que vai 

em direção a Teutônia, já tem para fazer as caminhadas e eu vejo na Linha Frank 

muita gente caminhando, morro ali para baixo em direção a sociedade, que não 

tem espaço, estão dentro da estrada. E na campanha política foi muito cobrado 

isso. Então eu queria pedir que a Administração estudasse a possibilidade, se não 

der para fazer nos dois lados, pelo menos um lado, para evitar problemas futuros, 

porque a Linha Frank merece, merece sim, porque eu vejo muita gente 

caminhando. Tem gente que sai aqui da Schmidt, aqui da Vila e faz a volta e sai 
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aqui embaixo, então isso é muito perigoso. Então fica a critério da Administração 

para estudar uma possibilidade de fazer, pelo menos de um lado. Seria muito bom 

já. Outro assunto que me chama a atenção, já pedi aqui na Tribuna na vez 

passada, e tem gente que vem falar comigo pedindo novamente. Sabe que todo 

mundo um dia vai ficar velho, e nós temos na nossa família gente idosa já, e 

muitas vezes o idoso por falta de tempo, a família não tem como cuidar, tem que 

botar num asilo, isso tudo custa e eu tava pensando assim, muita gente concordou 

comigo e bateu palmas, que isso é válido. A Administração tem que estudar uma 

possibilidade de arrumar tipo uma creche para o idoso. Por exemplo, que nem 

uma criança, de manhã levanta, a família leva esse idoso lá na creche, aquela 

casa, lá ele fica, toma medicamento, e de noite a família pega ele. Seria uma boa 

nós vereadores aqui, pra nós fazer isso aí e fazer junto. Porque, imagina, o idoso, 

aquela pessoa, tem gente que eu conheço, o idoso ele fica mais doente quando 

ele tá na sua casinha que ele sabe que a família vai tirar ele e botar lá no Opa 

Haus ou qualquer outro lugar, ele fica mais doente, porque ele pensa morou a vida 

inteira naquela casinha dele e a caminha dele. Agora de manhã assim, se ele e o 

outro vizinho dele que é de infância também está lá, faz uma roda de chimarrão, 

conversa, de noite ele vai na casa dele, toma seu banhozinho, sua janta e vai para 

seu berço. De manhã de novo, ele acostuma. São possibilidades que o nosso 

município tem que estudar para acontecer, era isso aí.’’ Finalizou. Renato Gaspar 

Herbert - Inicialmente saudou a todos. ‘’Eu quero assim, nem montei um texto, eu 

quero falar assim de coração. Eu entrei assim, eu to aqui hoje porque o povo 

pediu, isso é uma longa caminhada já, e eu quero mostrar um bom serviço. Então 

este ano eu vou estar na presidência da Câmara, aí eu queria trabalhar junto com 

todo mundo, com respeito, todo mundo junto com respeito, porque amanhã ou 

depois vai ter um outro ali e por isso eu queria trabalhar, todo mundo tem vez e 

voz para falar. Não que começa todo mundo falar de todo mundo junto. Vai virar 

que ninguém mais entende ninguém, e aí eu to aqui para escutar, ouvir se alguém 

tem alguma coisa para falar e dizer que estou de coração para trabalhar aqui para 

o bem de Westfália, para o que precisar. Como o meu colega Valério já falou, que 

é uma coisa que eu também queria pedir para a nova Administração, para uma via 

lateral na Frank, de ciclista ou caminhada e tudo, porque é muito perigoso. Eu sei 

que eu já trabalhei muito tempo em caminhão, eu sei tem muita gente 

caminhando. Só que temos que ir devagar agora no início, por causa desta 

pandemia. Então, assim como vai indo vão aparecer outros projetos, de outros 
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lugares, não precisa ser na Frank, pode ser em qualquer lugar do município e se 

for possível, eu estou de acordo. Tanto faz onde é. E também dizer assim, eu 

estou contente hoje porque eu estou aqui, porque eu passei uma fase bem difícil 

com essa pandemia, com esse Covid, o vírus. Vocês cuidem um pouco, eu peguei 

pela segunda vez. Passei uma fase bem difícil agora, mas estamos aí, graças a 

Deus. Eu achei, início de janeiro que eu não estaria aqui, mas tudo vai passar. 

Como a Rejane falou, que vieram as vacinas e quando vê tudo se ajeita. Então, 

eu estou aqui para ver se alguém quer uma ideia e conversar. Eu estou disposto a 

colaborar e tudo, só não quero falta de respeito, não quero confusão aqui dentro, 

porque eu já tenho empresa, sei como que é. Sempre tem que ter um líder, se 

agora eu estou de líder, outro dia vai ser outro, isso é uma comunidade, numa 

sociedade, numa prefeitura e por tudo. Então, quero trabalhar também em 

conjunto com o Executivo, propostas que eles mandarem vamos olhar, se for 

possível e tudo e com muito diálogo. Agradeço a todos e uma boa noite.’’ 

Finalizou. Projeto de Lei nº 03 do Poder Executivo, de 02 de fevereiro de 

2021: normatiza a execução de serviços públicos de limpeza de terrenos baldios e 

dá outras providências. 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 próxima 

Sessão Ordinária a realizar-se no dia dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e um, 

às dezoito horas e trinta minutos na Câmara Municipal de Vereadores de 

Westfália. 

 

 

 

 

 

 

          Renato Gaspar Herbert                               Jucimar Oneide Docena 
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