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ATA Nº 14/2021 – Ordinária 

 

 

No dia dezenove de agosto 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 13/2021, que colocada 

em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. USO DA PALAVRA: Carlos 

Möllmann- Inicialmente saudou a todos. Venho aqui hoje para agradecer ao secretário, que 

onde o pessoal me questionou de um serviço de estrada que estava abandonada há anos, 

que fica atrás do colégio da Paissandu, tem funcionários que desciam para trabalhar, tem 

morador, aí eu pedi ao secretário e ele me atendeu e já resolveu o problema. Então, estou aí 

para agradecer ao secretário Elcio Lupatini, pelo belo trabalho e deixou o pessoal que usa a 

estrada pra poder trabalhar, bem acessível. E também queria fazer um questionamento 

rapidinho, pedir se pudesse dar uma atenção à estrada que vai a Paissandu, pelo asfalto, 

tem vários buracos já, bem tomados, então se pudesse dar uma olhada, dar uma atenção 

nestes buracos, muito obrigado. Finalizou. Jucimar Oneide Docena- Inicialmente saudou a 

todos. Seu Presidente, essa semana nós recebemos uma notícia muito importante, aquilo 

que, Valério esteve presente, inclusive antes do que eu ainda, aqui nesta Casa, estávamos 

lutando para conseguir com que essas famílias que residem aqui na divisa com o município 

de Boa Vista do Sul conseguissem finalmente pertencer de fato e direito aqui na nossa 

cidade, claro que foi dado o primeiro passo, ainda não foi concretizado com a Lei Estadual. 

Foi tentado por, pelo menos, duas oportunidades, eu não recordo se foi com o prefeito Alcido 

ou com o Marasca, eu sei que na época do Otávio foi, mas por diversos problemas, não de 

Westfália e nem de Boa Vista do Sul, mas algumas situações que complicaram, as vezes a 

própria burocracia também não ajudou para que se fato concretizasse. Uma das promessas 

do prefeito foi de tentar resolver mais uma vez, para resolver essa situação, porque essas 

famílias, na verdade já foram atendidas pelo município de Estrela, depois pelo município de 

Imigrante, agora estão sendo atendidas por Westfália, e nunca o município de Boa Vista do 

Sul fez assim, qualquer serviço, por causa da geografia, acho que vocês conhecem a 

situação, é praticamente as famílias morando em cima do moro, do perau, precipício que 

tem lá, e por várias vezes que nós tentamos, foram várias reuniões lá na sociedade do 

Esperança, fomos até Porto Alegre, também discutir lá com a Comitiva da Assembleia de 

assuntos municipais e foi então sugerido que fosse feito uma lei municipal aqui de Westfália, 

aceitando essas famílias para que viessem pertencer ao nosso município e tínhamos que ter 
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o ok também de Boa Vista do Sul. Então nessa semana, como eu disse antes uma 

promessa do atual prefeito, ele prontamente, já na primeira semana do mês de janeiro, ele já 

procurou o prefeito de boa vista do sul, Roberto Schaffer, e solicitou assim, que ele 

entendesse porque essas pessoas na verdade, elas estão ligadas diretamente a nós aqui, 

os alunos estudam aqui, a igreja, o futebol, enfim, o convívio deles é Westfália. Não tem 

nenhuma ligação com Boa Vista do Sul, apenas estão no limite. E essa semana, no dia 17 

então, atendendo ao pedido do prefeito Joacir, o prefeito de Boa Vista do Sul encaminhou 

um Projeto de Lei para a Câmara de Boa Vista do Sul, se baseando na Lei Estadual 14.338 

de 30 de outubro de 2013, para corrigir os limites territoriais entre os municípios de Westfália 

e Boa Vista do Sul. Se nós formos questionar a maioria dos municípios aqui da região, todos 

têm esses problemas, não é só Westfália e Boa Vista do Sul. Imigrante, Roca Sales, 

Teutônia, Poço das Antas, enfim, todos tem esse problema. O que cabe aos municípios é 

tentar aceitar e tentar acertar da melhor forma possível, porque nós temos que ouvir aquilo 

que a população quer, não são os gestores que vão definir fica lá ou vem pra cá, nós temos 

que ouvir. E para demonstrar que não só Westfália se preocupou com a vontade dessa 

população, eu vou ler um trecho da colega Vereadora Patrícia Lúcia Bagatini que foi muito 

feliz na sua manifestação, ela coloca assim: ‘’ eu acredito ser um assunto muito importante, 

porque a gente só fica bem quando está feliz num lugar, e a gente sabe que os moradores 

da região em questão sempre pertenceram a Westfália, mas estão dentro da área de Boa 

Vista do Sul e gostariam de pertencer de fato ao vizinho município que dá toda assistência e 

presta os serviços que eles precisam.’’ Então, chega até a arrepiar uma colocação porque o 

pessoal de Boa Vista do Sul entendeu o que nossa população, nossos moradores aqui da 

divisa desejam, é um anseio deles, eles não foram atrás de fatos políticos, intenções 

daquilo, isso ou aquilo, não, eles ouviram o depoimento das famílias. Então eu estou usando 

este espaço, Senhor Presidente porque nós temos que agradecer, nós temos que agradecer 

ao município de Boa Vista do Sul, porque eles agiram com responsabilidade, com respeito, 

com coerência, e eu vou ter que ler o nome dos vereadores porque isso aqui tem que ficar 

na história, porque a gente sabe que isso não é fácil, pegar um pedacinho de terra do 

município do outro, porque cada um quer sua parte. Ou seja, muitas vezes já viram briga por 

pedaços de terra nas famílias, agora vocês imaginam dois municípios. Então eu tenho que 

agradecer aos vereadores: Vital Bassano Radavelli, Patrícia Lúcia Bagatini, Morgana 

Zarpelon, Manaíla Brambilla Guaragni, Antônio Remonti, Presidente Antiago Rabaioli, Vice-

Presidente Glademir Manica, Primeiro Secretário Ediane Brambilla Tressoldi, Segundo 

Secretário Ivânia Morelatto Salvi. Eu tenho que agradecer por ter aprovado este Projeto, 

muito obrigado, mas eu não posso esquecer de parabenizar e agradecer o Prefeito Roberto 

Schaffer porque se ele não tivesse encaminhado esse projeto ao Legislativo, com certeza, 

não se concretizaria, ao vice-prefeito Romeu Rabaiolli, toda assessoria jurídica tanto do 

legislativo como do executivo, muito obrigado Boa vista do Sul, vocês poderão contar com 

nós, Westfália, sempre que precisar, porque seremos sempre municípios vizinhos e nós 
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vamos fazer de tudo para que isso se concretize. Depois da aprovação do projeto lá de Boa 

Vista do Sul, o nosso projeto foi aprovado em 2017, vai ser encaminhado ao setor de 

engenharia, porque vai ter que tirar fotos, fazer mapa, a topografia toda completa, depois 

será levado para a secretária de assuntos municipais da assembleia legislativa, isso vai ser 

feito um projeto de lei, vai ser discutido na comissão de redação e justiça, como é feito aqui 

também, e depois vai entrar votação. Falei hoje a tarde com o Prefeito, se tem um prazo 

mais ou menos para que isso se concretize. Então a gente está na expectativa que isso se 

concretize. Se não neste ano, no início do ano que vem. Talvez vamos contar com o pior, 

talvez até seis meses para que esses moradores venham pertencer mesmo a Westfália. 

Então, mais uma vez obrigado Boa Vista do Sul, obrigado também ao Prefeito Joacir e ao 

Clécio que cumpriram um projeto de governo, que eles se comprometeram em resolver essa 

situação, claro que ainda faltam detalhes, mas o pontapé inicial foi dado. Gostaria também, 

outro assunto Seu Presidente, que a pouco foi nos mandado pelo posto de saúde, a partir de 

amanhã, serão vacinadas as pessoas a partir dos 18 anos da primeira dose, então quem 

não se vacinou, a partir dos 18 anos, amanhã às 13 horas, enquanto houver vacina no posto 

de saúde que procure e traga sua carteirinha de vacina, se tiver e vamos se vacinar, que só 

a vacina nos salva. Isso, obrigado, finalizou. Evanir Roberto Baller- Inicialmente saudou a 

todos. Senhor Presidente, eu queria aqui deixar o meu registro de agradecimento à 

secretária de obras por um serviço de drenagem que eles realizaram em uma propriedade, 

que tinha sérios problemas em dias de grande volume de chuva. Então foi um pedido meu, 

foi prontamente atendido e quero aqui agradecer a secretaria de obras. Também parabenizar 

a secretaria da saúde, por terem realizado uma vacinação contra a questão do Covid, no dia 

07 de agosto, porque várias pessoas que num primeiro momento não conseguiram se 

imunizar, puderam nesse momento fazer a imunização e puderam ser vacinados. Foi um 

pedido meu inclusive, aqui na última sessão, então aqui também quero deixar o meu registro 

de agradecimento. E por fim também, quero comentar sobre a nossa convenção que nós 

teremos, do Partido Progressistas, no domingo agora, dia 22, das 9h às 11h da manhã, e por 

isso quero aqui deixar o registro que nossos convencionais foram convidados pessoalmente 

e os demais que são hoje filiados ao partido venham e participem de nossa convenção, da 

qual iremos fazer algumas alterações no nosso diretório municipal e na questão dos nossos 

convencionais do Partido Progressista. E não poderia deixar aqui de mencionar uma pessoa 

que de certa forma foi grande líder do Partido Progressista, sempre esteve à frente do 

partido, que é o Seu Norberto Grave, que hoje, infelizmente, não consegue mais 

acompanhar tanto essa caminhada do partido, ele foi um grande líder e um dos fundadores 

do partido. Então aqui também meu agradecimento ao Norberto Grave, meu muito obrigado.   

Projeto de Lei Nº 44 do Poder Executivo: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional 

especial, incluir meta no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias e dá outras 

providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. 

Projeto de Lei Nº 07 do Poder Legislativo: é denominada de Rua Esperança a rua até então 

sem denominação. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de 
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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 dois de setembro 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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