
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 

      CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE WESTFÁLIA 

  
 
 
 

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488 – Centro – Westfália/RS CEP 95.893-000 

E-mail: legislativo@westfalia.rs.gov.br Fone/Fax: (51) 3762-4553 

 

O

 

ATA Nº 05/2021 – Ordinária 

 

 

No dia primeiro de abril 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 Valério da Fonseca para ler 
uma passagem bíblica. Na sequência foi lida a Ata Ordinária 04/2021, que 
colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. 
USO DA PALAVRA: Rejane Ahlert Eggers- Inicialmente saudou a todos. ‘’Por 
informações concedidas pelo Prefeito queria comentar aqui um pouquinho 
sobre o Cemitério Municipal, que estão sendo providenciados alguns serviços 
no acesso, na estrada ao acesso, que precisa ser feito, melhorado. Vai ser 
construído um necrotério, colocado dois banheiros e também será feito uma 
limpeza ao redor de todo terreno. E também queria dizer assim o motivo, que é 
a pandemia, assim muitos serviços estão ficando para trás, tem a bandeira 
preta, muitos funcionários não podiam estar todos trabalhando. No setor de 
obras também foi reduzido o quadro de funcionários, e ocasionou atraso na 
reparação de estradas e as roçadas, e pelo que falei estão talvez de volta na 
próxima segunda-feira, e eles dão prioridade para colocar as estradas em boas 
condições de trafegabilidade. E também, devido ao surto do mosquito, 
borrachudo, a Secretaria da Agricultura fará novamente a distribuição do 
produto da BTI, para ser aplicado nos arroios pelos voluntários, isso também 
deve ser distribuído na próxima segunda-feira. Também quero parabenizar o 
nosso município pela passagem dos seus vinte e cinco anos, comemorados no 
último dia vinte e quatro de março, parabéns Westfália, parabéns ao povo 
ordeiro e trabalhador. E ainda aqui quero falar sobre toda essa situação que 
nós estamos vivendo na pandemia. Quero me solidarizar com as famílias que 
perderam entes queridos e lembrar em especial dos meus amigos  que 
também partiram. Por isso precisamos continuar nos cuidando, manter o 
distanciamento, usar a máscara. O povo está sendo vacinado conforme as 
vacinas chegam, e tenhamos fé para que tudo isso acabe logo. Estamos na 
semana santa e desejo a todos uma feliz e abençoada Páscoa.’’ Finalizou. 
Evanir Roberto Baller- Inicialmente saudou a todos. ‘’Quero também, assim 
como nossa colega Rejane, parabenizar Westfália pelos vinte e cinco anos de 
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história, comemorados no último dia vinte e quatro de março. Já diz  o estribilho 
do nosso Hino de Westfália, ‘’Westfália, terra querida, tua história nos enche de 
orgulho, teu povo ordeiro e cheio de vida, nos dá certeza de um próspero 
futuro.’’ Por isso, parabéns ao povo de Westfália por essa linda história. 
Parabéns também aos que estiveram na comissão emancipacionista, foram os 
idealizadores deste projeto. Parabéns a todos. Quero também comentar sobre 
os cuidados com relação ao mosquito da dengue, vamos cuidar para não 
deixar acumular água  em recipientes aí nas suas casas, assim como temos 
que manter também os nossos cuidados com relação ao Covid-19. E aqui 
também expresso meus sentimentos às pessoas que perderam familiares. Eu 
perdi dois colegas de profissão de empresa e  nossos sentimentos a todas as 
pessoas que tiveram essas perdas aí nessa pandemia, é muito triste. E ainda 
queria salientar a questão que bom que os nossos estabelecimentos 
considerados não essencias puderam retomar as suas atividades. Somos 
sabedores das dificuldades que eles enfrentaram, as contas no final do mês 
não esperam, tenho a convicção que todos estes estabelecimentos tem 
importância para nossa comunidade e certamente eles trabalham e zelam com 
muito cuidado para todos os protocolos recomendados. A gente sabe que eles 
também tiveram dificuldades, não puderam abrir e agora todo cuidado quando 
essa atividade foi retomada. Então seria essa minha explanação e também 
desejar a todos uma abençoada Páscoa, que todos fiquem com Deus, todos 
possam evitar também aglomerações e procurar festejar em casa, com sua 
família, e que todos tenham uma abençoada Páscoa.‘’ Finalizou. René Rex – 
Inicialmente saudou a todos. ‘’Primeiramente quero agradecer a Deus, minha 
família, meus amigos, colegas e eleitores que confiaram seus votos a mim e 
dizer que estou a disposição de todos. Quero agradecer também ao Prefeito e 
sua equipe pelo trabalho nestes três meses, que por enquanto estão dando 
conta do recado. Agradecer também aos servidores da saúde, desde a equipe 
da limpeza até a equipe médica pelo trabalho organizado que estão fazendo 
perante a pandemia do Covid-19. Também quero dar os parabéns a todos 
westfalianos pela passagem do aniversário do município e finalizando desejar 
uma feliz Páscoa a todos. Obrigado pelo espaço e pela atenção.‘’ Finalizou. 
Projeto de Lei nº 11 do Poder Executivo: autoriza o Poder Executivo a 
subvencionar a aquisição de bomba submersa à associação de água claras e 
dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 12 do Poder Executivo: autoriza o 
Poder Executivo Municipal a auxiliar os agricultores que participaram do 
programa troca-troca de sementes de milho e dá outras providências. Colocado 
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de 
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Lei nº 13 do Poder Executivo: dispõe sobre a licença para tratar de interesses 
particulares, altera a Lei 1502, de 14 de dezembro de 2018, e dá outras 
providências. Ficou baixado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. Projeto de Lei nº 14 do Poder Executivo: autoriza o Poder 
Executivo a contratar um agente comunitário de saúde, em caráter temporário 
e de excepcional interesse público 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 quinze de abril 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 

               Presidente                                                       Secretário  
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