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ATA Nº 13/2021 – Ordinária 

 

 

No dia cinco 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 Evanir Roberto 

Baller para ler uma passagem bíblica. Na sequência foi lida a Ata Ordinária 12/2021, que 

colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. USO DA 

PALAVRA: Rejane Ahlert Eggers- Inicialmente saudou a todos. Solicito ao Banco do Estado 

do Rio Grande do Sul, o Banrisul, agência de Teutônia, responsável pela agência de 

Westfália, que providencie a instalação de uma cortina na fachada, janela de vidro, na parte 

da frente, bem como a instalação de um novo caixa eletrônico. A instalação da cortina será 

de grande valia, uma vez que vários munícipes reclamaram da luminosidade, claridade na 

frente, que prejudica muito a visão do caixa eletrônico instalado no local, principalmente para 

pessoas de mais idade. Reforço ainda, que a instalação de mais um caixa eletrônico, 

ajudará na demanda em dias de intenso movimento, principalmente os dez primeiros dias do 

mês, agilizando atendimento e evitando aglomeração. São custos baixos, mas a melhora no 

atendimento será grande. O Banrisul é um banco público, de todos os gaúchos. Ele tem uma 

importância muito grande no desenvolvimento do Estado. Da mesma forma como os bancos 

que trabalham o cooperativismo, como o Sicredi. Nesta ideia o povo é parte integrante e 

transformador do banco, ao contrário de bancos privados, que apenas almejam grandes 

lucros e nada investem no desenvolvimento social e econômico da população. E também, 

quero aqui sugerir para nomear uma rua localizada no bairro Germânia, entre as ruas Benno 

Follmer e Reinoldo Driemeyer, e no momento não dispõe de nenhuma denominação. A 

pedido de muitos moradores da mesma, foi solicitado um nome simples e de fácil pronúncia. 

Indico então, o nome de Rua Esperança, era isso aí, muito obrigada, finalizou. Evanir 

Roberto Baller- Inicialmente saudou a todos. Senhor Presidente, quero aqui fazer um 

pedido para a Administração municipal, peço que vejam e programem uma vacinação com 

relação ao Covid-19 em um sábado de manhã, no posto da saúde, ou então estendam o 

atendimento em um dia da semana. Temos vários munícipes, de várias faixas etárias, que já 

estiveram enquadrados na vacinação mas em função do trabalho, de seus afazeres, não 

puderam se fazer presentes. Eu vejo nisso uma grande dificuldade hoje, várias pessoas me 

procuraram dizendo que não tem como fazer a vacina, porque não consegue justificar a 

ausência na empresa. Então, se estudar alguma forma de viabilizar essa questão da vacina 

no município. Também quero falar sobre um assunto muito comentado, desde a época da 
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campanha já, que é a questão do Plano Diretor, muito comentado, amplamente questionado. 

O Plano Diretor é uma ferramente muito importante para o crescimento e desenvolvimento 

do município. Nós, da bancada do Partido Progressista, já várias vezes nos manifestamos, 

em diversas oportunidades aqui na Tribuna. Nós entendemos que essas mudanças 

propostas não são grandes avanços, e por isso, pedimos para a população que no momento 

que ocorrer a Audiência pública presencial, compareçam para que tenhamos forças para 

pleitear avanços significativos. E assim, gostaria que a equipe que de certa forma elaborou o 

Plano Diretor, se colocasse no lugar de alguns proprietários que serão atingidos com essa 

questão da faixa de domínio, serão muito prejudicados. Por isso, peço que seja revisto e 

reavaliado a questão do Plano Diretor, meu muito obrigado, finalizou. Projeto de Lei Nº 43 

do Poder Executivo: autoriza o Poder Executivo a criar crédito adicional suplementar no 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e dá outras providências. Colocado em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Nº 06 do Poder 

Legislativo: determina a utilização de lâmpadas led (light emitting ou  diode, ou diodo 

emissor de luz) na iluminação de   prédios públicos municipais, bem como, de espaços 

públicos e vias públicas sob Administração Municipal. 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 dezenove de agosto 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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