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ATA Nº 17/2021 – Ordinária 

 

No dia sete de outubro 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 a Vereadora 

Tais Pott Rückert para ler uma passagem bíblica. Na sequência foi lida a Ata 

Ordinária 16/2021, que colocada em discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade de votos. USO DA PALAVRA: Carlos Mollmann: Inicialmente 

cumprimentou a todos. Hoje quero trazer para a Sessão um problema que já 

vem a tempo, para que as pessoas juntas debatam sobre o que pode ser 

feito. Na Rua 24 de março, nos dias de chuva, ela demanda toda água para a 

Rua Arnildo Dahmer, é um caso que não tem como solucionar, em pontos  

específicos. Precisamos fazer a troca e a manutenção de toda a via, 

duplicando o tamanho dos canos e refazendo a rede fluvial. É uma obra que 

gera muitos gastos, e precisamos ir em busca de recursos, porque somente 

com recursos do município fica inviável, e ficar todas as vezes fazendo  

pequenas obrinhas resolve no momento, e do mesmo temos custos. Ali eu 

estava me certificando, olhei, a tubulação maior é 60, que liga na rua, então 

não tem, a água não tem para onde ir, até eu e o Secretário já olhamos o 

serviço, já começamos dar uma ajeitada para aliviar a água, só que não tem, 

nós vamos jogar para um lado, vamos jogar para outro, a água não vai ter pra 

onde ir, vai cair nas outras casas, aí seria isso, até tenho algumas fotos aqui 

para passar para vocês darem uma olhada, o que vocês acham, e daí temos 

que ver para solucionar o problema, não adianta jogar água para um lado e 

para o outro. Seria isso aí, depois nós vamos ter que trocar algumas ideias. 

Na Linha Frank, foi feito um asfalto muito bonito, só que algumas pessoas me 

procuraram. Foram colocados alguns tachões no eixo, até o Gaspar mora lá, 

não sei se percebeu isso. Quando se encontrarem dois caminhões, ali onde 

tem os tachões, não passa os espelhos, pois eles não conseguem ficar para a 

direita. E no segundo lugar, ali na descida, na tua residência Gaspar, não sei 
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se tu prestou atenção, se um motoqueiro de fora vier daqui para lá, ele andar 

no meio da pista, ele vai se deparar com os tachões. Só trocando uma ideia, 

não sei se tem como dar uma olhada e o que daria para resolver para não 

cair ninguém e se machucar. Ta bom, seria isso, muito obrigado, finalizou. 

Jucimar Oneide Docena- Inicialmente saudou a todos. Seu Presidente, hoje 

eu vou fazer um pedido, estamos na primavera ainda, mas daqui a pouco o 

verão está chegando e várias pessoas me pediram, meses atrás, enfim,  

quando encontro pessoas caminhando aqui na rua que vai até Teutônia, mais 

propriamente dito, a Cuba, várias pessoas me pediram, eles utilizam a pista 

atlética ali no Centro de Eventos, e eles gostariam de saber se não tem como 

a prefeitura colocar uma iluminação. Eles entendem que movimento também 

de carros, motos, fica um pouco mais movimentado neste período do verão, e 

eles se sentem um pouquinho inseguros, e muitos preferem caminhar ali na 

pista atlética, é uma opção de cada um, cada um tem que saber, então 

pediram se não tem como a Administração fazer um estudo e colocar uma 

iluminação ali na pista, para as pessoas que querem fazer a sua caminhada, 

possam fazer de noite, mais tarde, de madrugada. Eu já vi pessoas 

caminhando meia-noite ali na pista atlética, ali embaixo, então, seria 

interessante. Então, eu pediria ao Prefeito, tenho certeza de no decorrer do 

dia de amanhã ele ficará sabendo, se não tem como município, se não der 

neste ano, mas que estude para o próximo ano a colocação de iluminação 

naquela pista. Segundo assunto, seu Presidente, é uma coisa muito 

interessante, no dia de ontem foi votada, em segunda votação, na Câmara 

dos Deputados, em Brasília, uma PEC que vai favorecer os municípios em 

0,25% do imposto de renda e do IPI, produzido no país. E esse 0,25%, ele vai 

gerar em torno de R$ 1,6 bilhão que será distribuído aos municípios de todo 

país. Esse 0,25%, ele vai ser distribuído da seguinte forma, no primeiro ano, 

em 2022, em setembro, será 0,25%, setembro 2023 0,50%, até final de 2025 

chegará a 1%. Hoje os municípios ganham este 1% em julho e dezembro, 

então seria mais 1% que viria para os cofres do município para poder utilizar 

da melhor forma possível. Ficariam assim distribuídos então, 60% é recurso 

livre, 25% para educação e 15% serão utilizados na saúde. Esse valor não 

terá dedução do FUNDEB. Utilizando os valores de hoje, para Westfália, esse 

0,25%, representaria em torno de R$ 100.000,00, e em 2025, utilizando 

dados de agora, seria em torno de R$ 400.000,00. É um bom dinheiro que o 
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município poderá utilizar para manutenção dos seus serviços. Vou mencionar 

que isso já passou pelo Senado, já foi aprovado, ontem foi aprovado na 

Câmara dos Deputados, então ele não corre mais o risco de ser vetado pela 

Presidência, é certo que vai acontecer. Que bom que os Deputados olharam 

para os municípios, porque a gente tem passado muitas dificuldades, com 

secas e enfim, a própria pandemia, os problemas que estão gerando na 

economia, e esse dinheiro, com certeza, vai vir num momento importante para 

que o município consiga gerir e pagar os seus compromissos. Então quis 

trazer essa informação, achei ela muito importante, pois todo dinheiro que 

vem para o município ele é importante porque pode trazer melhorias para 

toda comunidade. Era isso, obrigado pelo espaço, finalizou. Evanir Roberto 

Baller- Inicialmente cumprimentou a todos. Senhor Presidente, eu venho aqui 

comentar de um problema que muito me preocupa, que hoje ainda presenciei. 

O fato de estar sendo aberto aqui um centro comercial Brás. Isso certamente 

vai causar grande reflexo aqui nos nossos lojistas de calçados, vestuário, 

entre outros. Eu, no meu entendimento, acho importante trazer mais 

empreendimentos para o município, mas nesse ramo nós já possuímos lojas 

que atendem essa demanda, certamente vai gerar grandes transtornos para 

os nossos lojistas. Eu vejo que daqui um tempo vai gerar problemas, então eu 

olho isso com muita cautela. Entendo que pode ser bom para o município, 

mas, em contrapartida, vai gerar alguns problemas. Outro assunto que 

também quero aqui trazer, que já o meu colega aí, Carlos Mollmann falou, a 

questão ali das residências, ali perto do Jair Landmeier, do Robinson 

Landmeier, Silmar Planthold. A tubulação que hoje existe lá, ela não atende 

ao volume das chuvas, e agora, recentemente, na semana passada, no dia 

1º, que deu uma chuva com grandes volumes, o pessoal lá teve grandes 

transtornos com água. Então, inclusive eu soube que Prefeito, Secretário já 

estiveram lá olhando o local. Espero que olhem com muita atenção isso aí, e 

tentem resolver de uma forma mais adequada, para que futuramente não 

gere sempre estes transtornos na época de chuva. Também, como coralista, 

eu queria aqui falar alguma coisa, com relação aos corais. Seu Presidente, 

vejo que depois, com a vinda da pandemia, muita coisa parou, e eu, com 

certa tristeza, vejo hoje que alguns corais estão paralisando as atividades. 

Entendo, num primeiro momento, mas seria importante a gente não deixar 

morrer um símbolo, uma coisa que nós já temos dos nossos colonizadores, 
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que é o canto coral. Vejo que muitos corais estão com dificuldades de reiniciar 

os ensaios em função de toda essa paralisação. Então eu vejo que é 

importante, daqui a pouco, que mais pessoas se interessem pelo canto coral, 

é uma coisa que é feita voluntariamente, pessoal se dedica a isso e com mais 

participação, seria importante. E também deixar esse meu fraterno abraço aos 

coralistas. E por fim também, falar aqui de uma Emenda que o Deputado 

Federal Covatti Filho, do Partido Progressista, encaminhou ao município, R$ 

250.000,00, destinados para pavimentação. Então, o nosso muito obrigado ao 

Deputado, por esta Emenda, como nossos outros colegas já falaram aqui na 

Tribuna, tudo que a gente puder conseguir as estâncias lá em cima, em 

Brasília, para o município é gratificante. Então o nosso muito obrigado 

também ao Deputado Federal Covatti Filho. Meu muito obrigado, finalizou. 

Renato Gaspar Herbert- Inicialmente saudou a todos. Primeiramente, quero 

parabenizar a Administração Municipal pela importante obra de asfaltamento 

na Linha Frank. Neste final de semana, dia 09 de outubro, às 11 horas, 

haverá uma inauguração simbólica, em virtude ainda dos cuidados com 

relação a pandemia. E daí eu quero dizer aqui também que o colega Carlos 

Mollmann falou o negócio ali dos tachões e coisa, um pouquinho é a 

velocidade, é um problema que nós temos em todo município, porque tem 

placas que dizem 40 km por hora. Então assim, são altos, isso é um 

problema. Problema se não tem os tachões lateral a noite, com cerração é 

ruim. Tem alguns asfaltos no município que não tem e o pessoal pede. 

Problema quando tem, com alta velocidade, e às vezes acontecem uns 

transtornos, mas tem que cuidar um pouquinho a velocidade, que ali tem 40 

por hora, então com 40 por hora tu já tem mais controle do veículo, carro ou 

moto, mas dá para ver isso ali. Na semana passada, quinta-feira, o intenso 

volume de chuvas causou alguns transtornos na Linha Frank, entupindo 

bueiros, mas no dia seguinte, a Secretaria de Obras está de parabéns, já 

estavam lá, na primeira hora, prontamente para resolver o problema, que as 

chuvas assim fortes e coisa não se sabe, é natureza, deu alguns transtornos, 

também entrou água e terra nas casas, mas tentar resolver daí. Também, 

quero aqui agradecer a Secretaria da Agricultura. Apesar, do tempo nem 

sempre colaborar, mesmo assim, muitos serviços foram prestados. Tanto que 

em conversa com colonos, muitos agradeceram pela limpeza de suas 

lavouras e acessos. Quem ainda não teve o seu pedido atendido, com 
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certeza em breve terá um retorno. Que eu sei também, tem bastante pedido 

de saibro, mas o saibro é o problema da licença, que é do meio ambiente, a 

licença das saibreiras. Isso com o tempo, quando for liberado vamos pedir 

para serem atendidos também, pra ver isso ali, o negócio do saibro que é um 

problema que não é tão fácil, mas vamos conseguir também. Assim encerro e 

agradeço a atenção de todos. Tenham uma boa noite, finalizou. PROJETO 

DE LEI Nº 58 DO PODER EXECUTIVO: institui a corticeira-da-serra como 

árvore símbolo do município de Westfália/RS. Colocado em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 59 DO 

PODER EXECUTIVO: institui o Código Municipal do Meio Ambiente de 

Westfália e dá outras providências. Ficou baixado, pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 60 DO PODER 

EXECUTIVO: cria o conselho municipal de defesa do meio ambiente e 

saneamento do município de Westfália – CONDEMAWES e dá outras 

providências. Ficou baixado, pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação. PROJETO DE LEI Nº 61 DO PODER EXECUTIVO: cria o fundo 

municipal de meio ambiente e saneamento – FUMMAWES e dá outras 

providências. Ficou baixado, pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação. PROJETO DE LEI Nº 62 DO PODER EXECUTIVO: estabelece as 

taxas de licenciamento ambiental no município de Westfália e dá outras 

providências. Ficou baixado, pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação. PROJETO DE LEI Nº 63 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o 

poder executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras providências. 

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

PROJETO DE LEI Nº 64 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o poder 

executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras providências. Colocado 

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

DE LEI Nº 65 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o poder executivo a abrir 

crédito adicional especial e dá outras providências. Colocado em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 66 DO 

PODER EXECUTIVO: autoriza o poder executivo a abrir crédito suplementar 

no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e dá outras providências. 

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

PROJETO DE LEI Nº 67 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o poder 

executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e 
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quatro mil reais) e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 08 DO PODER 

LEGISLATIVO: cria e oficializa a marca do município 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 vinte e um de outubro 

de dois mil e vinte e um, às dezenove horas na Câmara Municipal de 

Vereadores de Westfália. 

 

 

 

 

 

 

        Renato Gaspar Herbert                               Jucimar Oneide Docena 

                   Presidente                                                       Secretário  
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