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ATA Nº 19/2021 – Ordinária 

 

No dia quatro 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 Valério da Fonseca para ler 

uma passagem bíblica. Em seguida prestaram compromisso e tomaram 

posse os primeiros suplentes da Bancada do PT e PDT, Senhor Valmor 

Endler e Senhora Jocasta Amanda Brockmann, em virtude do pedido de 

licença por motivo de interesse particular das Vereadoras titulares Rejane 

Ahlert Eggers PT e Tais Pott Rückert PDT. Na sequência foi lida a Ata 

Ordinária 18/2021, que colocada em discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade de votos. USO DA PALAVRA: Jocasta Amanda Brockmann: 

Inicialmente cumprimentou a todos. Agradeço a oportunidade e o espaço 

oportunizado pela vereadora Tais e também os votos recebidos nas eleições 

de 2020, e me colocar a disposição da comunidade. Eu sou professora na 

Escola Mônica e também gostaria de lembrar que no último dia 20 de outubro 

a escola completou 30 anos de instalação. E então, é na educação infantil 

que se iniciam os primeiros passos da vida da criança, as primeiras 

aprendizagens, as primeiras vivências e, com certeza, são momentos 

inesquecíveis que ficam na memória das crianças, e são 30 anos. Muitas 

famílias, crianças, funcionários que já passaram por ali, então fica aqui meu 

parabéns e os desejos de sucesso para a escola também. E também, tem 

projetos futuros de ampliação do espaço físico da escola que vai também 

poder aumentar o atendimento das crianças, que hoje atende cerca de 70, 75 

crianças. E também, no dia 12 de novembro vai ter o drive thru de cachorro 

quente da escola, lá no Flamengo, a noite, no valor de R$ 12,00, em 

comemoração aos 30 anos da escola. Então os ingressos, os cartões podem 

ser adquiridos na escola, com os membros da diretoria e com os professores 

também da escola. E ainda falando da escola, eu gostaria de pedir uma 

atenção e também da possibilidade de se fazer a faixa amarela, o cordão, na 
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frente da escola. Com o tempo, para estacionar, que seja preferencialmente 

somente para carga e descarga de crianças, porque no início da manhã e no 

fim da tarde, quando as crianças chegam e quando as crianças são retiradas 

da escola, tem um grande fluxo de veículos, de carros dos pais, e as vezes 

outros carros estão estacionados, impede que os pais possam parar perto da 

escola para retirar suas crianças. Nos dias de sol é bem tranquilo, mas nos 

dias de chuva, porque são bebês, crianças menores de colo, fica ruim ter que 

colocar o carro longe, né, principalmente nos dias de chuva. E outra 

colocação também, é sobre as lixeiras, tem algumas lixeiras que são abertas 

e todos os dias é colocado lixo, principalmente o da escola também e se tem 

como dar uma olhada, porque os lixos são colocados ali e as vezes os 

cachorros, os animais a noite, eles passam e acabam rasgando o lixo e acaba 

ficando uma imagem bem feia. E uma alternativa talvez seria colocar um 

contêiner fechado, ou fechar esses lixos um pouco melhor que daí os animais 

não teriam acesso tão fácil nesse lixo. Então era isso, obrigada, boa noite. 

Valmor Endler: Inicialmente cumprimentou a todos. Quero agradecer a 

colega Rejane, pela oportunidade que me deu, agradecer aos 87 eleitores 

pelo voto de confiança por estar aqui representado. Sei o tamanho da 

responsabilidade de representar todos westfalianos nesta Casa, mas quero 

representar melhor possível, o melhor para Westfália. Quero dizer que me 

sinto orgulhoso de fazer parte desta Casa, onde é discutido, decidido o 

caminho futuro de Westfália, muito obrigado. Renato Gaspar Herbert: 

Inicialmente cumprimentou a todos. Quero aqui desejar boas vindas aos 

novos colegas vereadores. Se sintam à vontade para trazer novas ideias para 

o desenvolvimento do município. Quero aqui pedir para a secretaria de obras, 

quando for possível, na Linha Frank, na estrada que vai a Boa Vista, tem um 

buraco no asfalto e cada dia esta ficando maior. Quando tiver a possibilidade 

para ver ali, tem mais lugares em outros asfaltos também, logo deve vir uma 

empresa, uma coisa que vai fazer isso, pra eles conferir lá também. Quero 

aproveitar o momento para novamente agradecer a secretaria da agricultura. 

Fui procurado por agricultores que agradeceram ao excelente serviço 

prestado. Em sessões anteriores pedi para consertar lâmpadas em vários 

lugares do município e fui atendido. Obrigado. Assim encerro e agradeço a 

presença de todos. Boa noite! finalizou. PROJETO DE LEI Nº 74 DO PODER 

EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a efetuar despesas de até R$ 
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59.700,00 (cinquenta e nove mil e setecentos reais) para realização do 

Projeto Natal no Parque e dá outras providências. Colocado em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade de votos. 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. Ficou baixado pela Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação. 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 dezoito de 

novembro 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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