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ATA Nº 07/2021 – Ordinária 

 

 

No dia seis de maio 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 Carlos Möllmann para ler uma 
passagem bíblica. Na sequência foi lida a Ata Ordinária 06/2021, que colocada 
em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. USO DA 
PALAVRA: Rene Rex- Saudou a todos. Quero inicialmente fazer um pedido à 
Administração, que estude a possibilidade de fazer um calçamento junto a 
Rodovia VRS-863, que interliga os municípios de Westfália e Imigrante. Um 
calçamento do trevo até no Esporte Clube Juventude e um pedaço até na 
entrada da Picada Molke. Temos um grande fluxo de veículos e como temos 
muitas pessoas fazendo caminhadas, outras indo ao Esporte Clube Juventude, 
onde em breve teremos uma academia que será instalada pela Prefeitura. E 
ainda, fazer o meu andamento sobre a possibilidade de mudar o acesso a 
Picada Molke, porque a Rodovia passa ali e quando tu quiseres entrar, daí tu 
tens que parar em cima da pista, porque se vem um carro no encontro é ruim. 
Aí eu pediria uma atenção ali. E por último, quero agradecer em especial ao 
Deputado Estadual Vilmar Zanchin e assessores e também ao Deputado 
Federal Marcio Biolchi, que nos receberam no inicio do ano em seus gabinetes, 
aonde fizemos pedidos de emendas. E ontem mandaram um Ofício liberando 
cento e cinquenta mil para o nosso município, via fundo municipal de saúde. 
Então ele será bem aproveitado. E era isto, e agradeço o espaço e atenção de 
todos. Finalizou. ’’ Jucimar Oneide Docena- Inicialmente saudou a todos. Seu 
Presidente, eu gostaria de comentar sobre o poço artesiano que deu certos 
problemas, este que foi feito ali na comunidade da Molke, então esse poço 
felizmente foi resolvido, ele está em pleno funcionamento pelo que estou 
sabendo, está funcionando e que bom que foi resolvido. Tiveram alguns 
problemas, alguns impasses, mas foi resolvido, então graças a Deus aquela 
comunidade agora está com o poço a mil, funcionando, espero que traga  água 
suficiente para as suas propriedades e comunidade geral. Também, Presidente, 
foi feito um poço na comunidade da Berlim Fundos, que é uma comunidade 
bastante atingida também, em geral toda localidade da Berlim tem enfrentado 
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problemas sérios de água. Histórico, há vários anos já, várias tentativas de 
perfurações que infelizmente não surtiram os efeitos desejados. Claro que a 
tecnologia utilizada antigamente com a de hoje, ela é bem diferente, então 
graças a Deus esse poço artesiano da Berlim Fundos, ele não tem ainda a 
vazão certa, mas estipula que passa de vinte e quatro mil litros/hora. Então 
pode de vinte e quatro mil litros/hora a trinta mil litros/hora, não tem nada 
oficial, são estudos preliminares, isso vai ser feito nos próximos dias. Estamos 
aguardando que a empresa que venceu a licitação consiga a aquisição da 
tubulação, canos, enfim, vocês sabem que estamos diante de uma pandemia, e 
muitos destes materiais estão em falta, então, estão tendo dificuldade, mas 
espero que assim que tiver, seja colocado e esse poço também entre em 
funcionamento. Da mesma forma, será feito outro poço artesiano, também na 
comunidade da Berlim, na localidade da Picada Horst, da nossa colega 
vereadora Simone e tomara que tenha o mesmo êxito, porque vocês também 
enfrentaram muita dificuldade neste período, tivemos duas secas severas, 
ainda estamos dentro de uma delas. Previsão deste mês de maio não é nada 
animadora também, ainda bem que não é tão quente, pelo menos não tem 
aquela secando a terra como vinha acontecendo no verão, e assim que este 
poço, acontecer a licitação, seja feito todo o processo que também consiga 
trazer êxito para vocês lá, acho que a comunidade da Berlim merece, por toda 
produção que tem, como as demais também. Acho que a água é uma coisa 
que o município não deve parar de investir, porque água é qualidade de vida 
para as pessoas, sem água a gente não pode viver. Gostaria de falar também 
sobre outro assunto Presidente, dias atrás eu conversei com o Prefeito, vocês 
devem ter visto, pessoal está fazendo as estradas no interior e vocês sabem, 
passa patrola hoje, passa amanhã, passa depois de amanhã e vai sempre 
tirando uma camadinha, vai se colocando brita. E vocês devem ter visto que 
muitos lugares têm algumas pedras no lado de fora, não é novidade para 
ninguém, vocês já devem ter visto. Às vezes nós temos que fazer um zigue-
zague. Então eu solicitei ao Prefeito que fosse resolvida essa situação, porque 
neste zigue-zague pode dar uma bobagem amanhã ou depois, então vamos 
evitar. O que ele me falou, eles estão tendo certa dificuldade em encontrar 
saibro. Antigamente , quando eu era um piá ainda, tu pegava um saibro em 
qualquer lugar, não tinha nada, hoje tu depende de liberação do meio ambiente 
para poder utilizar este material. Então, tão logo eles conseguirem a liberação 
dos locais onde eles pegam, essas saibreras, eles vão providenciar de cobrir 
estas pedras. Talvez uma ou outra pudesse ser retirada, mas a gente não sabe, 
olhando por cima de repente é uma pedrinha simples, mas de repente é bem 
profunda, então pode ser que somente ou detonação ou de repente colocando 
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saibro por cima. Outra atenção que eu gostaria de pedir para a secretaria de 
obras, eu sei que ano passado, foi em dois mil e dezenove, eu pedi para o 
Paulo Bagatini, era o secretário, essa Avenida Enio Grave, tinha esse problema 
até na frente da casa do colega vereador, o Möllmann, seguidamente está 
havendo detonação, não é detonação a palavra certa, mas o asfalto está 
sofrendo uma pressão muito forte, porque são ruas que não estão preparadas 
para receber todo este peso, são carretas que passam ali, porque quando ela 
foi projetada, essa rua, era  para os veículos de passeio, um e outro caminhão. 
Mas o que está acontecendo são caminhões pesados que estão passando ali, 
e esse monte de eixos destes caminhões fazem uma força fora do comum. 
Este asfalto não aguenta. Então eu pediria para que a Administração estudasse 
uma forma, desviasse de repente estes caminhões por outro lado, ou 
melhorasse. Mas assim, primeiro momento eu pediria que fechasse esse 
buraco, porque eu vejo que tem motos que passam ali, às vezes ele chega em 
cima do buraco, ou pelo menos onde o asfalto já não existe mais e pode 
acontecer um acidente. Então eu pediria que desse uma atenção nesta rua aí, 
porque creio que evite acidentes. Outro assunto, seu Presidente, pessoal do 
interior já deve ter visto, algumas comunidades já iniciaram a colocação das 
academias ao ar livre. Na Linha Frank já foi concluído, na Linha Berlim Fundos 
eles iniciaram e já estão fazendo, amanhã ou depois eles vão fazer ali na 
Paissandu e também no Esporte Clube Juventude também vai ser colocado. 
Então é mais um espaço assim ao ar livre, para que as pessoas possam se 
exercitar e fazer o seu descanso ou tomar o chimarrão, sei que muitos querem 
sair para tomar um chimarrão, ter um lugar, apesar de estar chegando o 
inverno, mas logo, logo vai chegar o verão também e o pessoal vai poder 
aproveitar. Lembrando mais uma vez que estas academias nós conseguimos 
com o Pompeo, Deputado Federal, e foi uma emenda muito importante, porque 
era uma ansiedade de todas as comunidades, que pudessem ter este espaço 
para fazer o seu exercício físico e suas caminhadas. E para finalizar, seu 
Presidente, no próximo final de semana nós teremos o dia das mães, então 
desejar a todas as mães westfalianas um feliz dia das mães, certo, obrigado. 
Finalizou. Carlos Möllmann- Inicialmente saudou a todos. Hoje venho trazer 
sobre os comentários de algumas pessoas em relação ao Plano Diretor, e 
gostaria que o Executivo e o Prefeito, na sua posição, que deem uma atenção 
para estes assuntos, até porque era uma das suas propostas de governo, na 
realidade de ambas as partes, durante a campanha. E tem muitas dúvidas 
quanto a metragem correta, recuos para construções e mais algumas dúvidas. 
Fazer uma realização e passar as informações para a comunidade. Sem mais 
para o momento agradeço o espaço. Obrigado. Finalizou. ’’ Renato Gaspar 
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Herbert - Inicialmente saudou a todos. Quero parabenizar os trabalhadores 
pela passagem do seu dia. Toda profissão é grande quando exercida com 
honestidade e dedicação. Também já aproveitar para deixar minha homenagem 
e respeito para todas as mães westfalianas. E também aqui quero falar do 
asfalto da Frank, que está em obras, estão trabalhando bonito lá. Eu que passo 
meio direto lá, aí pedir para o pessoal um pouco de compreensão, são obras e 
agora choveu, deu alguns transtornos, tem algumas pedras com ponta, até 
teve carros e camionetes que furaram pneu, mas isso tudo faz parte, logo, logo 
vai estar pronto. Então dá um transtorno, pedir aqui, as obras estão andando 
bem e aí quem consegue, quem puder evitar passar ali, seria grato. No 
momento seria isso. Finalizou. Em seguida, foi aprovado por unanimidade 
votos, o pedido de informação que o edil Evanir Baller solicitou para a 
Administração Municipal. Projeto de Lei nº 17 do Poder Executivo:Autoriza o 
poder executivo a contratar um fiscal 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 18 do Poder 
Executivo: autoriza o poder executivo a criar crédito adicional especial no valor 
de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) e dá outras providências. 
Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. 
Projeto de Lei nº 19 do Poder Executivo: autoriza o poder executivo a criar 
crédito adicional especial no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil 
reais) e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 20 do Poder 
Executivo: cria o conselho municipal de acompanhamento e de controle social 
do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de 
valorização dos profissionais da educação – FUNDEB de que trata a Lei 
Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, 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 vinte de maio 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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