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ATA Nº 18/2021 – Ordinária 

 

No dia vinte e um de outubro de dois mil e vinte e um, às dezenove 
horas, 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 Rejane Ahlert Eggers para ler uma passagem bíblica. Na 
sequência foi lida a Ata Ordinária 17/2021, que colocada em discussão e 
votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida foi 
realizada a leitura do Requerimento n° 001/2021 – Pedido de Licença 
da Vereadora Rejane Ahlert Eggers, para tratar de interesse particular. 
Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de 
votos. Requerimento n° 002/2021 – Pedido de Licença da Vereadora 
Tais Pott Rückert, para tratar de interesse particular. Colocado em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. USO DA 
PALAVRA: Carlos Mollmann: Inicialmente cumprimentou a todos. Em 
nome do PP de Westfália e meus colegas de bancada quero de forma 
cordial e respeitosa prestar a nossa homenagem ao Seu Alcido 
Lindemann, que foi um grande homem, pai, esposo, prefeito e amigo de 
todos os westfalianos. O qual dedicou boa parte de sua jornada a vida 
parlamentar e nos ensinou muito ao longo destes anos. Abraço a Dona 
Dalia e toda família. Muito obrigado. Evanir Roberto Baller- 
Inicialmente saudou a todos. Senhor Presidente, dias atrás aqui na 
Tribuna eu pedi uma atenção a Rua Beno Grave, e até o momento não 
tive nenhum retorno satisfatório. É uma rua que hoje já está realizada 
dentro dos novos padrões do Plano Diretor, mas não tem iluminação 
pública. Então é uma rua que teoricamente está bem planejada, mas 
não existe iluminação pública. Várias pessoas já me procuraram, 
inclusive ali na casa do Elton Weirich, fica ali próximo, tem uma rua 
lateral que sobe que não é asfaltada e todos os bueiros estão entupidos, 
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em dia de chuva é um caos ali naquela rua, então eu pediria para a 
Secretária de Obras dar uma atenção lá. Também quero aqui 
parabenizar os corais, jovens, todos que participaram da noite cultural 
que foi apresentado no dia 15 de outubro. Um evento realizado no salão 
da OASE, onde crianças, coralistas, fizeram apresentações e mostraram 
as nossas raízes, que é o canto coral, a música, e assim por diante. 
Então, parabenizo a todos que participaram deste evento. E como 
finalização eu não poderia deixar aqui de também deixar meu 
agradecimento. Meu colega Carlos Mollmann bem colocou a história de 
seu Alcido Lindemann – Mosquito, que tinha a política na sua veia, era 
uma pessoa dedicada à comunidade. E em sua despedida aos 
familiares eu quero aqui também deixar o registro de agradecimento ao 
Ricardo Bröenstrup, que lá no dia deixou belas palavras de conforto 
para a família, e a nossa coordenadora regional aqui do Vale do Taquari, 
do PP, Partido Progressista, Mareli Vogel, que também esteve lá e da 
mesma forma, fez um belo gesto quando falou nas qualidades de Seu 
Alcido Lindemann e também deixou uma mensagem de conforto para os 
familiares. Então, nosso agradecimento também publicamente, meu 
muito obrigado. Finalizou. Rejane Ahlert Eggers- Inicialmente 
cumprimentou a todos. Quero aproveitar esta oportunidade e relembrar 
que estamos no Outubro Rosa, uma campanha que visa o autoexame e 
o diagnóstico precoce na luta contra o câncer de mama. Uma dica para 
todas as mulheres se cuidarem. Também venho aqui nesta Tribuna para 
falar de um anseio da população da Linha Schmidt Fundos, que é um 
morro que interliga a Schmidt Fundos até a Berlim. É uma importante 
estrada, e neste trajeto temos importantes propriedades agrícolas, que 
geram inúmeros recursos e retorno de ICMS ao município. É um trecho 
bastante íngreme, e um dos últimos de difícil manutenção para a 
secretaria de obras. Sou Vereadora e moradora daquela região e sei das 
dificuldades da trafegabilidade dos automóveis, que em certos períodos, 
quando a brita solta, não conseguem subir o morro. E também sei da 
importância desta estrada pra todos. Então fui conversar com o Prefeito 
sobre toda essa situação e dificuldades nesta estrada, daí ele me 
informou que o projeto de asfaltamento deste morro já está pronto, 
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apenas esperando a liberação da licença e a partir dos próximos meses 
poderá ser iniciada a obra, depois que a licitação e o prazo para 
começar a obra estiverem concluídos. Então seria isso aí, meu muito 
obrigado. PROJETO DE LEI Nº 59 DO PODER EXECUTIVO: institui o 
Código Municipal do Meio Ambiente de Westfália e dá outras 
providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade de votos. 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. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 61 DO PODER 
EXECUTIVO: cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento – 
FUMMAWES e dá outras providências. Colocado em discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 
62 DO PODER EXECUTIVO: estabelece as taxas de licenciamento 
ambiental no município de Westfália e dá outras providências. Colocado 
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. 
PROJETO DE LEI Nº 68 DO PODER EXECUTIVO: autoriza 
chamamento público para credenciamento de pessoas jurídicas de 
ILPI`S (instituições de longa permanência para idosos) para acolhimento 
de idosos, indica recursos e dá outras providências. Colocado em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO 
DE LEI Nº 69 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 70 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 71 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 72 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a 
abrir crédito suplementar no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e 
cinco mil reais) e dá outras providências. Colocado em discussão e 
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votação, foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 
73 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 
suplementar no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) 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 quatro 
de novembro de dois mil e vinte e um, as dezenove na Câmara 
Municipal de Vereadores de Westfália. 
 
 
 

 

 

 

        Renato Gaspar Herbert                               Jucimar Oneide Docena 

                   Presidente                                                    Secretário  
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