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ATA Nº 04/2021 – Ordinária 

 

No dia dezoito de março 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 a vereadora Rejane Ahlert Eggers para 
ler uma passagem bíblica. Na sequência foi lida a Ata Ordinária 03/2021, que 
colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. 
USO DA PALAVRA: Carlos Möllmann- ‘’Inicialmente saudou a todos. Fui 
solicitado sobre a questão de horário de funcionários, tive inúmeras pessoas 
ressaltando que nos dias de chuva alguns vão mais tarde e outros dias eles 
vêem os funcionários em horários diversos pela cidade. Eu como funcionário 
público sei que existe o ponto eletrônico, mas tem vezes que este também não 
está funcionando. Peço ao Executivo que verifique e se algum precise de 
manutenção que a faça. Assim, os munícipes, se tiverem dúvidas, podem 
confrontar e os funcionários também vão estar assegurados, que estão fazendo 
o correto, porque eles tem o seu comprovante, ficando de acordo e sem 
dúvidas para ninguém. Essas são as minhas colocações para o momento, 
espero o retorno do Executivo.’’ Finalizou. Renato Gaspar Herbert- 
‘’Inicialmente saudou a todos. Primeiramente é com imensa satisfação que 
quero aqui parabenizar a todas as mulheres westfalianas, pelo dia internacional 
da mulher, transcorrido no dia 8 de março. Mulheres guerreiras e 
trabalhadoras, que diariamente contribuem para o progresso e o crescimento 
do nosso município. Meu sincero agradecimento a vocês, e que os seus 
esforços sejam sempre reconhecidos. Dando continuidade, quero manifestar a 
minha preocupação com a situação da pandemia de Covid-19. Sabemos que 
algumas pessoas do município já perderam sua vida e não podemos ficar 
indiferentes a isso. É lamentável que isso tenha ocorrido,  nossos sentimentos 
a todos os familiares que perderam algum ente querido. Em Sessão 
Extraordinária realizada no início deste mês, a Câmara aprovou o Projeto de 
Lei que autoriza o Poder Executivo a comprar vacinas, na hipóstese de 
insuficiência de recursos prestados pelos demais entes federados. O Executivo 
também tem tomado todas as precauções, investindo o máximo em saúde e 
prevenção, mas essa é uma luta de todos, sociedade e, por isso, a importância 
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de cada um de nós,  em relação aos cuidados que devemos tomar para que 
possamos vencer essa doença. Quanto a restrições impostas ao comércio, 
acredito que saúde e economia andam juntas. É preciso tomar medidas para 
que as pessoas se cuidem e ao mesmo tempo o comércio possa funcionar. Se 
o povo cooperar e não se aglomerar, com as devidas restrições, os 
estabelecimentos comerciais poderão abrir suas portas. Somos um povo 
ordeiro e como tal não podemos pensar somente em nós, mas no bem de 
todos, do nosso município. Vamos fazer nossa parte, cada um cuidando de si e 
do próximo, possibilitando a retomada gradual da economia. Para finalizar, 
quero falar sobre  a imensa satisfação que sentimos   pelo início das obras de 
asfaltamento de um trecho da estrada no interior da Linha Frank. É um sonho 
antigo da comunidade, que já agora se realiza. Dessa forma, encerro o meu 
discurso e passo a palavra  ao meu vice-presidente Valério da Fonseca.‘’ 
Finalizou. Projeto de Lei nº 09 do Poder Executivo: altera a lei 1504 de 28 de 
dezembro de 2018 que “dispõe sobre o quadro de empregos do pessoal 
contratado, cria os empregos, estabelece o plano de pagamento, e dá outras 
providências”. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 10 do Poder Executivo:  autoriza o 
poder executivo a criar créditos adicionais especiais no valor de R$40.000,00 
(quarenta mil reais) 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 primeiro 
de abril de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta minutos na Câmara 
Municipal de Vereadores de Westfália. 
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