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ATA Nº 16/2021 – Ordinária 

 

No dia dezesseis de setembro 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 

René Rex para ler uma passagem bíblica. Na sequência foi lida a Ata 

Ordinária 15/2021, que colocada em discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade de votos. USO DA PALAVRA: Simone Aline Tischer 

Landmeier- Inicialmente saudou a todos. Eu venho aqui hoje fazer uma 

solicitação. Eu peço que seja revisto na verdade um pedido de iluminação de 

alguns moradores da Berlim Fundos, este pedido já foi feito há um tempo mas 

a Administração ainda não contemplou. Eu acho assim bem interessante 

porque fica ali na propriedade do Elmo Spellmeier e do Cleiton Ahlert, são 

dois produtores rurais, ali tem bastante acesso de caminhão, e a noite essa 

região é muito escura. Sendo que logo, ali perto do Elmo Spellmeier tem o 

acesso da via da Berlim Fundos, que dá o acesso a Rota do Sol. Então eu 

peço que seja colocado talvez alguma iluminação ali, porque a rede baixa 

existe ali, na entrada do Elmo. Aparte Jucimar Oneide Docena- Estes 

moradores ali próximos, o André, o Fernando, aquela vez eles me 

procuraram, e eu pedi para que eles viessem até a Prefeitura e fizessem um 

protocolo, porque esse protocolo, na maioria das vezes, dentro de 15 a 20 

dias eles são atendidos, só depende do eletricista para que faça essa parte 

aí. Peça a eles para que venham até a Prefeitura e façam o devido protocolo 

que eles vão ser atendidos. Obrigado. Simone- O Cleiton já até protocolou 

um pedido, conversei com ele, já foi protocolado e eu peço então que ele seja 

atendido e também que seja colocado uma iluminação na entrada do Elmo 

Spellmeier, porque aí fica bom o acesso para quem usa ali a Rota do Sol. 

Então eu peço isso para a Administração que deem uma agilizada. É isso aí, 

muito obrigado. Jucimar Oneide Docena- Inicialmente saudou a todos. Seu 

Presidente, nestes últimos dias, nessa semana, a FAMURS divulgou o índice 

mailto:legislativo@westfalia.rs.gov.br


 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 

      CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE WESTFÁLIA 

  
 
 
 

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488 – Centro – Westfália/RS CEP 95.893-000 

E-mail: legislativo@westfalia.rs.gov.br Fone/Fax: (51) 3762-4553 

 

O

provisório do ICMS para 2022, e ele pode ser comemorado, porque em 2020 

nós tivemos um decréscimo de 3,6% do índice de ICMS, e para 2022 nós 

vamos ter um acréscimo de 6,40%, então é um motivo de comemoração. Nós 

partimos da alíquota da cota 0,134513 para 0,143120, é um fato que tem que 

ser muito comemorado, porque Westfália hoje se encontra na oitava posição 

aqui do Vale do Taquari, entre os municípios com maior retorno de ICMS. 

Município com 25 anos ter um retorno tão satisfatório, tão bom assim, ficamos 

apenas atrás das grandes cidades, Lajeado, Teutônia, Arroio do Meio, Estrela, 

Encantado, Taquari, Cruzeiro do Sul, que são cidades maiores e bem mais 

antigas que Westfália, então é um fato que tem que ser muito comemorado. 

Então temos que agradecer não só a Administração, mas temos que 

agradecer ao povo que com o seu trabalho enriquece este município, então 

parabéns ao povo de Westfália. Outro assunto, Senhor Presidente, na 

semana passada surgiu através da imprensa essa situação dos 30 municípios 

que foram criados em 1996 e parece que o Pinto Bandeira foi em 2000, eu 

não tenho bem certeza, e esse fato preocupou muito a comunidade 

westfaliana e foi assunto do momento. Ninguém mais falava de Covid, 

ninguém mais falava de futebol, ninguém falava de mais nada, o assunto era 

vamos ter que voltar para os municípios mães. Então foi um assunto assim 

que correu nas rodas de conversa aqui da nossa comunidade. Ontem de 

tarde teve, agora não lembro se foi na parte da manhã ou da tarde, teve uma 

reunião da FAMURS, eu até tenho aqui um documento aqui que foi emitido 

pelo Senhor Eduardo Bonotto, que é o Presidente da FAMURS, ele deixou 

bem claro, eu não vou ler toda essa norma que foi emitida, mas ele diz assim: 

‘’Nenhum município será extinto’’ e esse parecer é o mesmo parecer da 

Procuradoria Geral do Estado. Então só para comunicar a todas as pessoas, 

os munícipes, fiquem tranquilos, a pouco, quando me dirigi a esta Casa, eu 

escutei numa emissora de rádio de Porto Alegre, que hoje a tarde saiu o 

Acórdão do STF, que deixa bem claro, os Juristas entendem que somente os 

municípios a partir de 2008 não poderão mais ser criados em cima desta Lei, 

desta legislação do Estado, tem que ser uma Lei Federal, então fiquem 

tranquilos, Westfália continuará no mapa. Era isso, obrigado, boa noite. 

Finalizou. Rejane Ahlert Eggers- Inicialmente cumprimentou a todos. Estou 

trazendo hoje a esta Casa, a indicação de lançar está marca de Westfália em 

Lei, ela já existe, mas não em Lei. E ela está estampada em diversos lugares 
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pelo município, porém ainda não em Lei. Por isso venho trazer essa sugestão 

e partimos do significado de cada elemento do símbolo: a Casa Enxaimel 

representa a arquitetura que os imigrantes alemães, que vieram colonizar 

esta região e principalmente o nosso município por meados de 1858, 

construíram seguindo o mesmo estilo de sua região de origem. Com todas as 

suas formas técnicas organizacionais na construção, primeiramente era feito 

a construção do esqueleto, formada por vigas e toras de madeira e 

posicionadas horizontalmente, verticalmente e na diagonal. Eram então 

colocados o telhado e as tabuinhas que eram em forma de telha, o 

preenchimento dos espaços era feito com os recursos disponíveis, 

inicialmente era feito de taipa (barro) e com o passar dos anos, passaram a 

usar tijolos. Assim, muitas casas foram construídas e ainda hoje existem. 

Muitos proprietários restauraram estas casas, estas obras, mantendo-as de 

forma original e utilizando como moradia. Também tem o  Sapato de Pau, feito 

integralmente de madeira, era usado pelos imigrantes westfalianos, 

acostumados com regiões úmidas para se proteger do frio e umidade. Graças 

aos imigrantes, que naquela época vieram, tinham alguns com experiência 

em técnicas de fabricação de produtos artesanais, logo surgiram pessoas que 

começaram a fabricar o Sapato de Pau, o qual perdurou por anos até que 

vieram a ser fabricados outros tipos de sapatos, calçados. O Sapato de pau 

ainda hoje é usado pelo nosso Westfalische Tanzgruppe, que leva a cultura 

ao mundo e preserva a nossa tradição. Tem ainda aqui junto a Rosa Rugosa 

que já é símbolo de Westfália, a flor símbolo de Westfália, que não poderia 

faltar, pois ela é sinônimo de delicadeza e beleza. Ela representa amor e 

carinho, que persevera em meio aos desafios, representados pelos espinhos. 

Essa seria minha sugestão de fazer então a marca oficial de Westfália. E 

também quero aproveitar e falar sobre o assunto, o colega Jucimar também já 

comentou, este assunto repercutiu e repercute desde a semana passada, 

então deixando os munícipes e a Administração um pouco inquietos, e em 

conversa com o Prefeito Joacir, ele relatou que esteve participando desta 

reunião ontem, dia 15, na FAMURS, com os outros 29 Prefeitos dos 

pequenos municípios que poderiam vir a ser prejudicados, todas as 

providências cabíveis estão sendo providenciadas e a extinção destas 

pequenas cidades do Rio Grande do Sul não virá acontecer, uma vez que o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a Lei Estadual que 
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permitia a criação de novos municípios, a Emenda Constitucional 57/2008 

validou a criação de todos os novos municípios que tiveram suas legislações 

publicadas ate 31 de dezembro de 2006. Estes novos municípios foram 

instalados antes deste prazo, o que assegura a eles a seguirem existindo 

normalmente, então podemos ficar tranquilos. Seria isso, muito obrigada. 

Finalizou. Valério da Fonseca- Inicialmente saudou a todos. Sobre os 

buracos da Paissandu, que eu falei na última Sessão, já falei com o Prefeito 

Joacir, vai ser feito sim, sem problema nenhum, só temos que ter um 

pouquinho de paciência, porque a firma, a empresa que vai vir fazer, ela não 

pode vir só para tampar este buraco, vai ser feito quando tiver um trecho de 

asfalto, vai ser aproveitado junto, certo. Então o pessoal fica tranquilo, por 

enquanto, que vai sair, mas tem que ter paciência. Outro assunto que eu 

queria falar também, é um agradecimento especial para toda equipe de obras, 

que trabalharam no dia 07 de setembro, era um feriado e chovendo e fizeram 

lá no Tico-tico, eles botaram as pedras. Para quem não viu ainda, vão lá dar 

uma olhada, como que era e como é hoje, ficou uma beleza, muito boa, 

Simone já olhou lá, ficou bom, né, show de bola. Então eu quero tirar o 

chapéu aqui para aquelas pessoas que vestiram a camisa gentilmente, era 07 

de setembro, feriado e chovendo, uma giratória ajeitando e a outra giratória 

carregando e com dois caminhões puxando. Essa gurizada aí está de 

parabéns. Também queria agradecer ao Deputado Marcio Biolchi, por 

repassar uma Emenda para o município, para a saúde, de 150.000,00, estes 

dias, não lembro bem, alguns vereadores e colegas também já comentaram 

que alguém passou também, isso é bom, vir aqui na Tribuna, e falar o nome 

do candidato, porque ano que vem tem eleição, quem não ajuda, meu ponto 

de vista, não ganha voto. E outra coisa meus colegas vereadores eu tenho 

aquela Indicação, onde que foi lido antes, lá da saída do Alécio Klein e do 

Moacir Lopes, não tem condições, então essa indicação está aí, e o 

Presidente vai ler logo, ou o Secretário, eu espero que vocês votem tudo a 

favor, porque tem que ser feito alguma coisa lá, antes foi falado na ata, foi 

lida, não é 40 moradores, é 15 pessoas que moram, não é 40, mas tanto faz, 

vamos ver isso aqui e vamos resolver essa questão. Era isso aí. Finalizou. 

Renato Gaspar Herbert- Inicialmente saudou a todos. Hoje gostaria de falar 

aqui, sobre um Ofício de minha iniciativa, com o apoio de todos os colegas 

Vereadores, que o Poder Legislativo, bem como o Poder Executivo, 
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encaminhará no dia de amanhã à Presidência da Cooperativa Languiru. 

Neste ofício sugerimos ao Presidente que estude a possibilidade de instalar o 

Supermercado Languiru em nosso município. No dia a dia, em contato com 

diversos munícipes, dentre eles vários produtores associados, está sendo 

bastante requisitada a instalação do Supermercado. Sabemos da importância 

da Cooperativa Languiru para o nosso município e o significado deste 

investimento para nós, westfalianos. Este, assim como todo o comércio local, 

as indústrias, geram empregos e movimentam a economia da nossa cidade. 

Contribuindo para o desenvolvimento e progresso do nosso município. 

Também, quero aqui reforçar um pedido à Administração Municipal que 

verifique a iluminação pública na Linha Frank, tem lâmpadas que 

permanecem ligadas durante o dia e outras que não ligam a noite. Mas eu 

acredito, como vi que tem bastante pedido e tudo, a Prefeitura, Administração 

tem a adquirir um muque, com cesto. Aí eu vejo, em todo município tem 

problemas, então o dia que de repente vir esse muque vai ajudar bastante, 

porque a dificuldade, na altura e coisa e tudo e daí eu acredito que vai ajudar 

bastante isso. Ainda, aproveito este espaço para avisar a comunidade que a 

Agência de Correios voltou com o atendimento diário, de segunda a sexta-

feira das 9h às 12h e a tarde das 13h às 15h30min. Também quero dizer aqui 

que foi hoje, por última hora, que ganhamos uma visita especial, do Deputado 

Federal Marcon, que junto com minha colega Vereadora do PT, fez algumas 

visitas, olhando algumas obras e tudo, e ele está disposto a ajudar o 

município com verbas e pra frente, então isso orgulha a gente, e ele gosta, 

não é a primeira vez, quantas vezes ele já veio e isso é muito bom.  Assim 

encerro e agradeço a compreensão de todos. Boa noite. Finalizou. PROJETO 

DE LEI Nº 57 DO PODER EXECUTIVO (EM REGIME DE URGÊNCIA): institui o II 

Concurso de Pinturas de Westfália e dá outras providências. Colocado em discussão 

e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 45 DO 

PODER EXECUTIVO: Altera a Lei 1441/2017 que institui o Plano Diretor 

Participativo Sustentável Municipal – PDPS e dá outras providências. 

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

PROJETO DE LEI Nº 46 DO PODER EXECUTIVO: altera a Lei 1.617/2020 

que disciplina o parcelamento do solo para fins urbanos e a regularização 

fundiária sustentável da área urbana e dá outras providências. Colocado em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE 
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LEI Nº 50 DO PODER EXECUTIVO: dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 

para o exercício financeiro de 2022. Colocado em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 53 DO PODER 

EXECUTIVO: institui o Programa Diversificar 2021, autoriza o município a subsidiar a 

compra de insumos agrícolas, e dá outras providências. Colocado em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 54 DO 

PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a criar crédito suplementar no 

valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e dá outras providências. Colocado em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 

55 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar 

no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e dá outras providências. Colocado 

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

Nº 56 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 

suplementar no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e dá outras 

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

votos. Na oportunidade, também foi aprovada a Indicação do edil Valério da 

Fonseca. 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 sete de outubro 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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