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ATA Nº 06/2021 – Ordinária 

 

No dia quinze 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 Evanir Roberto Baller para ler 
uma passagem bíblica. Na sequência foi lida a Ata Ordinária 05/2021, que 
colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. 
USO DA PALAVRA: Evanir Roberto Baller- ‘’Inicialmente saudou a todos.  
Quero aqui falar de um problema que tem muito me preocupado nos últimos 
dias, é a questão de duas ruas novas que foram feitas, que é a Rua Adolfo 
Hollmann e a Rua Beno Grave. Esta parte nova que foi feita, nestas ruas aí, 
tem três vias. Duas para circulação de veículos e uma para estacionamento e 
aí tem mais uma via lateral que é para os ciclistas, porém essa via de 
estacionamento não está sinalizada. Aí já aconteceu de várias pessoas aqui no 
município circularem pela via de estacionamento e a outra pessoa veio no outro 
sentido e quase deu acidente de trânsito. Então eu pediria para a 
Administração Municipal providenciar, pintar de repente ali onde é aquela faixa, 
delimitar e colocar que é específico de estacionamento. Então é importante que 
se faça isso. Outro problema é na Rua Reinoldo Dahmer, é uma rua nova que 
foi feita aqui nos fundos da Languiru, vocês devem conhecer, uma rua bem 
larga, ficou bonita a rua, houve muito questionamento com relação a largura da 
rua, ela já foi feita dentro de um projeto que está no nosso Plano Diretor, porém 
um lado da rua foi feito calçamento e deixaram alguns tubos de concreto para 
cima da calçada, deve ser para fiação elétrica ou para alguma outra tubulação 
subterrânea, e ali tem pessoas direto circulando, caminhando e uma hora 
dessas alguém vai cair dentro de um tubo destes aí, que está um pouco acima 
da calçada, ele fica para fora e tem um buraco, então também pediria que 
dessem uma atenção quanto a isso para que daqui a pouco não tenha 
problema com um pedestre. E ainda queria falar também de um outro problema 
que muitas pessoas já me procuraram, conversaram comigo, que é a questão 
do reajuste no IPTU. Não sei ao certo se aquilo tem fundamento, mas ambas 
pessoas me falaram que tiveram reajuste acima do que foi estipulado, que foi 
acima de quatro vírgula trinta e poucos por cento de reajuste e tem pessoas 
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que me mostraram o comprovante do IPTU com reajustes maiores. Então, eu 
queria aqui pedir, fazer daqui a pouco uma solicitação via Câmara de 
Vereadores, que a pessoa que é responsável na Administração Municipal sobre 
esta pasta, quem é relacionado ao IPTU, que ela venha aqui na próxima 
Sessão e possa nos explanar de que forma foi feito o reajuste, porque algumas 
pessoas me falaram assim, eu tenho um terreno o reajuste do terreno foi tal, 
então eu tenho uma construção e o reajuste foi tal. Então eu queria uma  
explicação de que forma é feito o reajuste do IPTU. Se é de acordo com a 
localização do terreno, depende onde é o terreno ou é um valor x de percentual 
de reajuste, dependendo da situação é outro valor. Então que a gente possa 
tirar essas dúvidas, se existe uma diferença relacionada à localização do 
terreno e da construção. Então eu queria fazer o pedido via Câmara de 
Vereadores para que alguém da Administração que cuide desta pasta venha 
aqui nos esclarecer sobre isto. Meu muito obrigado. Finalizou.’’ Simone Aline 
Tischer Landmeier- ‘’Inicialmente saudou a todos. Primeiramente quero 
agradecer a vocês, meus colegas vereadores, que em uma conversa informal 
antes da última Sessão, aceitaram a minha proposta de transmitir as Sessões 
da Câmara no canal do Facebook, porque neste momento, em função da 
pandemia, infelizmente não podemos receber os munícipes aqui e por isso que 
eu acredito e isso é uma grande forma de inclusão, de participação, pois todos 
têm direito de ver e saber o que aqui acontece. Então acredito que na próxima 
Sessão isso já vai acontecer, isso prova que conversando a gente se entende. 
E tem uma outra questão, que eu fui procurada por vários munícipes, já a mais 
tempo, mas foram várias pessoas e que relatam que tem muita dificuldade de 
acesso a Internet e de qualidade do sinal de internet e telefonia. Este problema 
já é bem antigo e principalmente na situação que a gente está hoje, estas 
ferramentas são extremamente necessárias, isso hoje precisa. E aí por causa 
disso, eu fui procurar o Prefeito, o Joacir e também o responsável da equipe de 
TI, conversando com eles, me passaram que tem um projeto já andando, é um 
projeto que engloba então internet, telefonia e TV. É um projeto semelhante ao 
de Boa Vista do Sul e Poço das Antas também, que eles já estão andando há 
mais tempo nisso. E neste momento o projeto ele está num processo de 
licitação para a contratação de empresa que vai fazer a elaboração deste 
projeto técnico num primeiro momento. Então a gente sabe que isso é uma 
coisa assim, não tão simples, é complexo, envolve várias questões 
burocráticas, mas conversando com eles, eles acreditam que até o final do ano 
este problema de Internet eles vão conseguir solucionar então, aí eu acho que 
vai ser muito importante assim. E outra questão também, que várias pessoas já 
me procuraram e comentaram e eu já vi também com os meus próprios olhos 
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então, é a questão de vendedores ambulantes aqui no nosso município, eu 
acho assim muito constrangedor isso acontecer, porque nós temos munícipes 
empreendedores que estão com o seu alvará em dia, que contribuem, que 
extraem suas notas, contribuem com nossa arrecadação e eles acabam sendo 
prejudicados com isso, porque vem pessoas de fora, simplesmente entram, 
vendem os seus produtos, vão embora e não deixam nada aqui pra nós  e 
prejudicam quem está em dia, então sugiro aqui que seja feita uma 
intensificação na fiscalização talvez disso, quando estiver assim, porque tem    
pessoas que praticamente vem semanalmente vender seus produtos até aqui. 
Eu não sei se eles têm alvará ou não tem, mas também cabe a fiscalização 
então ir lá e averiguar. ‘’Aparte Jucimar Docena – ‘’Eu sei que acontece isso 
mas as vezes a gente fica sabendo depois. Interessante seria que não só os 
que têm comércio aqui, mas as pessoas quando enxergarem um ambulante 
liga aqui na Prefeitura, fala com o pessoal da fiscalização, da tributação, 
porque eles acionam a viatura aqui do município, eles procuram este 
ambulante, uma força policial se precisar e eles são obrigados a virem até aqui 
para que seja gerada uma guia de contribuição e se não fizer isso ele será 
convidado a sair do município. Então eu pediria que os munícipes fizessem 
essa denúncia, liga aqui na prefeitura e comunica em tal rua tem cidadão que 
está fazendo venda, averigue se ele está legalmente ou não, porque só assim 
a gente vai conseguir fazer, não só aqui, no interior também. Obrigado. 
Finalizou.’’  Simone-  Foram ótimas as palavras dele, eu acho que isso é um 
trabalho conjunto, a fiscalização não vai estar em todos os lugares sempre , 
mas o munícipe está ali, ele pode ajudar também. Então muito obrigada, seria 
isso. Finalizou.’’ Tais Pott Rückert- ‘’ Saudou a todos. Inicialmente quero 
solicitar que a secretaria de obras dê uma averiguada no trecho asfáltico na 
Linha Paissandu, entre a propriedade do Ivo Kalkmann e do Inácio Pott. O  
trecho está a meses em estado bem crítico ali, com buracos e ao mesmo 
tempo com algumas elevações no asfalto, onde os carros pequenos acabam 
batendo em cima, e pode acabar danificando o veículo. Quero reforçar também 
o pedido sobre as lâmpadas, que ficam ligadas durante todo o dia pelo 
município, por exemplo, na Praça, as lâmpadas ficam ligadas o dia inteiro e 
ficam assim. A outra colocação é também um convite. Eu criei a campanha  
Seja Um Em Um Milhão, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A 
campanha busca doadores voluntários de medula óssea. Ontem, no dia 14, os 
primeiros 5 doadores fizeram o cadastro. É retirada uma pequena quantia de 
sangue e ele é analisado, é feito um teste para identificar as características 
genéticas que vão ser cruzadas com os dados dos pacientes que precisam do 
transplante. Os dados são incluídos no Registro Nacional de Doadores 
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Voluntários da Medula Óssea (REDOME), quando houver um paciente com 
uma possível compatibilidade, você vai ser consultado para decidir quanto à 
doação. Após, serão necessários outros exames para confirmar a 
compatibilidade e uma avaliação de saúde. Quem pode doar, tem que ter entre 
18 e 55 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não ter doença 
infecciosa ou incapacitante, não apresentar doença neoplásica, câncer, 
hematológica do sangue ou do sistema imunológico. Algumas complicações de 
saúde não são impeditivas para a doação, sendo analisado caso a caso. O 
transplante de medula óssea pode beneficiar o tratamento de cerca de 80 
doenças, em diferentes estágios e faixas etárias. Em você existe a chave para 
salvar uma vida. Então fica aqui o meu convite, me coloco a disposição para 
eventuais dúvidas. Obrigada. Finalizou.’’ Valério da Fonseca- ‘’Inicialmente 
saudou a todos. Estou aqui para fazer um pedido, pedido que eu acho que é 
muito importante. Pedir é um dever, e fazer é uma obrigação de repente. Aqui 
onde sobe para a Paissandu e Linha Frank, bem no cruzamento que fizeram 
mais largo, está bonito, muito bonito. Quando o cara vai ter que parar para 
olhar eu pediria a administração que estudasse a possibilidade de instalar 
algumas luminárias, postes de luz, seria muito interessante. Seria como no 
trevo que tem no Posto do Neca, aqui onde tinha a sinaleira antigamente, ali 
também é coisa muito importante. Com dois postes de lâmpada, uma lâmpada 
de cima e uma de baixo seria bom, seria muito interessante, porque quem 
passa muito ali a noite é complicado, e se tivesse uma luminária bem forte ali, 
seria muito bom. Eu acredito que a administração vai estudar esse meu pedido 
e vai fazer isso aí. Agora eu tenho um negócio para falar aqui na tribuna, que 
esta semana fui procurado por munícipes da Paissandu. Todo mundo sabe que 
nós temos a pandemia, não podemos fazer aglomeração de muita gente num 
monte, todo mundo sabe disso, o povo sabe que não pode. Mas tem aquele 
povo, aqueles uns ainda que não estão nem aí, pra eles não interessa e  este 
final de semana aconteceu la na Paissandu, que poderia ser pior,  hoje de 
manhã eu com os proprietários das terras, fomos lá olhar. De repente a colega 
Simone já está sabendo, já viu lá no vídeo também, que foi filmado, fogo lá em 
Paissandu, em cima no moro do Tico Tico, digo lá no Guarani a Lagoa do Tico 
Tico. Lá é um lugar muito lindo, muito bonito ao redor e ali gente, tem muita 
gente vindo, muita gente do nosso município e muita gente de fora também, 
todo final de semana. Nada contra, nada, só que eu já falei no início da minha 
fala, não é para fazer aglomeração e estão fazendo. Outra coisa, se aquelas 
pessoas que usaram aquele lugar para lazer, os donos eles se preocupam, são 
mais ou menos 5 ou 6 os donos daquelas terras ali. Porque eu pedi para o 
Prefeito para fazer um Decreto para trancar ali o negócio, e ele disse não 
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podemos fazer isso porque é particular. E daí tudo bem, hoje de manhã fomos 
lá olhar, gente, tem 5 ou 6 donos aquelas áreas de terra, o açude quem 
conhece ali, eu conheço bem lá, tem o açude no meio, terra do outro lado e 
terra deste lado. Então quer dizer tem gente que vem das terras de lá, que 
manda no açude e tem gente das terras de cá que também manda no açude 
entendeu. Só que eles não proibiram de pescar, pode pescar quem quiser lá. 
Mas eles não querem que coloque, por exemplo, rede de tarrafa, isso não 
pode, certo. Mas não é isso que eu quero dizer, eles não estão botando, estão 
pescando. O problema é esta meia dúzia de pessoas que não tem cabeça no 
lugar, não sabe o que estão fazendo, não sei o motivo, por que, que faz esse 
vandalismo. Nada contra se um vai lá e faz churrasco, uma família se senta lá, 
tudo bem, mas olha o fogo que deu lá gente, vão lá olhar pra ver, eu fui hoje de 
manhã junto com o morador que tem as terras lá, os eucaliptos, tora de 
eucalipto, tudo cortado atrás, de facão, tem eucalipto que eles descascaram 
todo, esse eucalipto vai morrer. Se lá o fogo bater forte lá  que o vento do norte 
ajudasse um pouquinho, que essa semana nós tivemos muito vento do norte, 
semana retrasada, este moro iria tudo. Há 40/45 anos atrás, eu era um piá, eu 
me lembro do fogo que tinha no moro. Quem é mais de idade lembra, durou 
dias e dias, aquela terra é argila, aquilo queima por baixo. Vão lá olhar para 
ver, chamaram os bombeiros para apagar o fogo. Agora eu me pergunto se 
tivesse pegado fogo para valer, lá no moro só um dono tem mais de 4 mil 
metros de lenha, e está lá para olhar, um dono, fora os outros que tem, e são 5 
ou 6 donos dos matos, mas se pegasse o moro inteiro aí são muitos outros 
donos. Então eu queria aqui pedir, já falei com o Prefeito, e o Prefeito disse que 
não pode fazer um Decreto porque é particular. Aquelas pessoas que são 
donos poderiam proibir, mas como que eles vão proibir, é difícil. Só que eu pedi 
para o Prefeito, nós temos que botar a polícia seguido lá. E essas pessoas do 
lado bom, do lado bom, que vão usar e que vão lá às vezes eu confio, porque 
hoje de manhã eu vi lá, tem sacos de lixo, botaram tudo bonitinho dentro, bem 
caprichado, mas tem aquela meia dúzia que apronta. Isso que é o ruim no 
nosso município. A gente não sabe se é daqui ou de fora, mas que está 
acontecendo, está acontecendo, coisa ruim, não é bom o que está 
acontecendo lá. Mas nós vamos ficar de olho, a polícia ficar de olho, a 
Administração e nós vamos cuidar para que isso não se repita. Vão lá olhar 
como é que o fogo fez lá, queimou um bom pedaço. Agora se aquele fogo, 
bombeiro não vem e os voluntários, pessoas vizinhas que ajudaram a apagar, 
queria ver quem iria parar este fogo, aí quem vai pagar a despesa, fica a 
pergunta, quem vai pagar. Era isso aí. Finalizou.’’ Renato Gaspar Herbert- 
‘’Inicialmente saudou a todos. Queria falar aqui que já falaram, as ideias iguais, 
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que passo sempre ali, da iluminação pública ali do moro, o trevo ficou bonito, 
alargado, eu passo bastante de noite lá. Por causa de botar uma fluorescente, 
uma luz. Aí teria que ver quantas ou como, porque é um lugar, ficou bom lá, e é 
um topo, o pessoal vem, muito movimento e tem gente de noite, bicicletas, 
caminhando, tem muita gente no escuro, de noite mais tarde e é tudo escuro, 
tu chega no topo, tu vê. Então ele já colocou ali também, eu iria pedir pra ver, 
dar uma olhada, como é que poderia fazer, mas isso ficaria muito bom para o 
nosso município e para o pessoal que circula lá. E também aqui, alguns 
munícipes me procuraram que já foi falado estes dias aqui também, do pedido, 
da solicitação, do mosquito, borrachudo. Eu mesmo estava essa semana no 
interior, estava na Paissandu, é bastante, na Frank não é tanto, mas pessoal da 
Vila aqui também, Berlim, a gente roda, estava junto aí, sábado estava em 
Paissandu e eu disse é meio preocupante. Aí eu fui conversar com a 
Administração e vê como estava este andamento, que já foi pedido, já tinha 
falado estes dias e tudo, aí eles me deram retorno que na próxima segunda, 
terça, ínicio da semana que vem seria feita a distribuição do BTI para 
aplicação, aí tem o pessoal que aplica e daí fazer em todo município porque é 
bem complicado, ele não transmite doença, mas é um volume grande, eu 
passei por isso, mas daí seria essa minha colocação hoje, finalizou.’’ Projeto 
de 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. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade de votos. Projeto de lei Nº 15 do Poder Executivo: altera a lei 
812/2010 que concede auxílio às pessoas com deficiência e dá outras 
providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 
de votos. Projeto de Lei Nº 16 do Poder Executivo: dispõe sobre a 
construção, funcionamento, utilização, administração e execução de serviços 
junto ao Cemitério Municipal de Westfália 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 seis de maio de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta 
minutos na Câmara Municipal de Vereadores de Westfália. 
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