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ATA Nº 20/2021 – Ordinária 

 

No dia dezoito de novembro 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, Jocasta 

Amanda Brockmann, Jucimar Oneide Docena, Renato Gaspar Herbert, René 

Rex, Simone Aline Tischer Landmeier, Valério da Fonseca e Valmor Endler. 

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 19/2021, que 

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

USO DA PALAVRA: Jocasta Amanda Brockmann: Inicialmente 

cumprimentou a todos. Essa última semana foi marcada pelos 66 (sessenta e 

seis) anos da Cooperativa Languiru, que é uma empresa que vem crescendo, 

dia após dia, principalmente aqui no nosso município e muito importante para 

o nosso desenvolvimento. Uma empresa importante para os nossos 

agricultores que são associados, produtores de leite, aves de corte, suínos e 

é uma das principais rendas do nosso município. E também, no início do mês, 

também cumprimentar o Mateus Bloemker Carvalho que foi medalha de ouro 

nos jogos escolares brasileiros, no Rio de Janeiro, na prova de 800 metros, 

representando a seleção gaúcha de atletismo. Então os parabéns pela 

conquista para o Mateus, os seus professores, a família. É prova de que com  

muita dedicação a gente consegue alcançar muito. Então muito obrigada, 

finalizou. Valmor Endler: Inicialmente cumprimentou a todos. Meu papel 

como Vereador é levar as indicações dos munícipes ao Executivo, e também 

informar o que está sendo feito, como e quando. Tenho três pontos onde fui  

bastante questionado por demorar. Primeiro ponto, sinal de internet no 

interior. Realmente é um caos, mas fui informado pelo Prefeito que vai ser 

resolvido, que vai ser colocado fibra óptica em todo interior, e não foi feito 

ainda porque estava fechando contrato com uma empresa por R$700.000,00 

(setecentos mil reais), mas que agora surgiram outras empresas, opções e 

que estão sendo avaliadas. Segundo ponto, dejeto de suínos. Foi prometido 

um caminhão para levar aonde o dejeto está sobrando para aonde está 

faltando. Prefeito me informou que não foi feito ainda por várias opções de 
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destino desse dejeto, e que está sendo estudado com os produtores, a 

melhor forma e dentro da lei. Terceiro ponto, água. Água na Schmidt Alta, no 

Centro, na Berlim e na Berlim Fundos. Fui muito questionado, Prefeito me 

informou que no Centro e na Berlim Fundos, tudo que a comunidade pediu vai 

ser feito. E na Schmidt Alta está sendo estudado o que pode ser feito, porque 

como foi feito está provado que não funciona. Muito obrigado, finalizou. 

PROJETO DE LEI Nº 75 DO PODER EXECUTIVO: estima a receita e fixa a despesa 

do município de Westfália para o exercício financeiro de 2022. Colocado em 

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

76 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 77 DO PODER EXECUTIVO: 

autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 34.000,00 

(trinta e quatro mil reais) e dá outras providências. Colocado em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 78 DO 

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

valor de R$ 31.680,00(trinta e um mil, seiscentos e oitenta reais) e dá outras 

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

votos. PROJETO DE LEI Nº 79 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder 

Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 48.000,00(quarenta e oito mil 

reais) e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 80 DO PODER EXECUTIVO: autoriza 

o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 7.340,00(sete mil, 

trezentos e quarenta reais) e dá outras providências. Colocado em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 81 DO 

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

valor de R$ 8.160,00(oito mil, cento e sessenta reais) e dá outras providências. 

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

PROJETO DE LEI Nº 82 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a 

abrir créditos suplementares no valor de R$ 30.845,00(trinta mil, oitocentos e 

quarenta e cinco reais) e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 83 DO PODER 

EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares no valor de 

R$ 148.000,00(cento e quarenta e oito mil reais) e dá outras providências. Colocado 

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

Nº 84 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional 

especial e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado 
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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 dois de dezembro 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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