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ATA Nº 22/2021 – Ordinária
No dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte e um, às dezanove 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 o Vereador
Carlos Möllmann para ler uma passagem bíblica. Na sequência foi lida a Ata Ordinária
21/2021, que colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de
votos. USO DA PALAVRA: Rejane Ahlert Eggers- Inicialmente cumprimentou a
todos. Venho aqui solicitar ao setor de trânsito do município de Westfália que verifique
a situação das placas de sinalização, há muitas que estão desgastadas e precisam
de melhorias, entendo as dificuldades deste manejo, pois é necessário ser feito um
levantamento em toda a cidade e peço para que seja feito um estudo para padronizar
as mesmas. Também solicito à Administração que faça um estudo sobre possível
instalação de uma balança agrícola, uma vez que somos um município que tem a sua
produção primária muito forte, e esta balança seria de muita valia, de forma que
beneficiaria todo setor agropecuário. Ademais, gostaria de informar que o Senador
Márcio Bittar do Acre, que foi relator da PEC 188, projeto de emenda à Constituição
que visava extinguir vários municípios brasileiros, onde o nosso também estava
inserido, confirmou hoje que irá retirar o Artigo 125, eliminando a possibilidade da
extinção de cidades com menos de 5 (cinco) mil habitantes. Neste sentido, acabamse as possibilidades de Westfália retornar ao município mãe. Para finalizar, gostaria
de desejar um feliz Natal e próspero ano novo para todos os westfalianos, finalizou.
Valério da Fonseca- Inicialmente cumprimentou a todos. É uma satisfação falar agora
da alegria que eu tenho, foi pedido aqui pela minha colega Vereadora Tais, lá na
Paissandu, lá no Inácio Pott, o negócio do asfalto, e agora a Giovanella que ganhou a
licitação, está fazendo. Começa aqui na Frank em direção a Paissandu. Isso é muito
bom, porque o asfalto estava muito ruim mesmo, estava perigoso. E também queria
tocar num assunto que aquela vez, quando fiz aquela indicação, vocês devem estar
lembrados. Onde que nós todos vereadores votamos naquele trecho do Moacir Lopes
e do Alécio Klein, onde falei que tinha 14 (catorze) moradores, e tem 14 (catorze)
moradores mesmo. Hoje falando com o pessoal, essa semana, ficaram muito felizes,
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até o colega Vereador Gaspar, com os caminhões, é mais fácil tu sair agora, isso é
muito bom. E dizer assim, que a gente tem que trabalhar em conjunto, independente
disso ou daquilo, nós temos que trabalhar juntos sim, para o município de Westfália.
E não adianta, ano que vem nós queremos, todos nós, trabalhar em harmonia, como
foi o primeiro ano. E eu quero que o segundo o terceiro e o quarto também seja assim.
E para finalizar eu queria desejar um feliz Natal para todos os westfalianos, para nós
todos vereadores e um feliz ano novo de muita alegria e muita paz. E agora teremos
um mês de recesso, vamos voltar só na primeira semana de fevereiro. Então até lá
vamos pensar bem e vamos trabalhar em conjunto que eu penso assim, temos que
trabalhar juntos, não adianta puxar a corda pra lá ou para cá. É isso aí, finalizou.
Simone Aline Tischer Landmeier- Inicialmente cumprimentou a todos. Hoje eu quero
comentar alguns detalhes do projeto de lei 105, que entra para votação na noite de
hoje. Esse projeto consolida e altera a Lei 1125/2014, enfim quero comentar alguns
pontos que me chamaram a atenção. Artigo 7º Os serviços de terraplenagem para a
construção de aviários, instalações para gado leiteiro, pocilgas e demais instalações
agrícolas, serão subsidiados pelo Município até o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por
metro quadrado de área construída. Essa alteração, ela gera uma igualdade maior,
porque até o momento um pequeno empreendimento, tem o mesmo incentivo de
horas/máquina que o munícipe que está fazendo um grande investimento. Então se
torna mais proporcional e justo. Mas olhando por outro ângulo, vejo que este valor de
R$15,00 (quinze reais) está defasado, porque como todos sabem, para fazer qualquer
investimento hoje, em aviários, ou qualquer outra instalação, os valores são bastante
altos, então R$15,00 (quinze reais), eu penso que é pouco. Sugiro então, que se
procure olhar essa situação com olhos de empreendedor, pois sabemos que o setor
primário gera a maior parte da nossa arrecadação. E por isso, por esse motivo, penso
que o incentivo deveria ser maior. A mesma situação acontece no Artigo 5º que trata
da execução dos acessos laterais. Também precisa ser revisto. Eu estive conversando
com secretários de outros municípios, que assim como nós, tem a base no agro. E os
incentivos nestes outros municípios, são muitíssimos maiores. Por exemplo, além da
terraplanagem, que nesse caso que eu conversei com esse secretário, é de 100%
(cem por cento), incentivo por metro quadrado construído, auxiliam na readequação
da energia elétrica e o acesso lateral quando necessário. Eu acredito que é um
exemplo a ser seguido. Se eles conseguem, porque nós não. Esse projeto vai ser
votado hoje, vai ter a minha aprovação, porque em parte ele está melhor do que
estava. Mas espero que essas questões sejam revistas e melhoradas no próximo ano,
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porque eu realmente esperava mais. Desejo um feliz Natal, e um ótimo 2022 para
todos nós, obrigada. Finalizou. René Rex – Inicialmente cumprimentou a todos.
Primeiramente quero parabenizar a família Juventude pela passagem de aniversário
do clube, ocorrido no último dia 07 (sete), e também parabenizar pela conquista do
título da Copa 35 (trinta e cinco) anos da Aslivata, onde tivemos mais destaques como:
campeão de disciplina, goleiro, goleador, goleiro menos vazado, craque da
competição, treinador e Presidente destaques. E também um agradecimento aos
patrocinadores e organizadores do campeonato. E também parabenizar as gurias do
moro das alemoas, que se consagraram campeãs, no Campeonato municipal de
Salão de Boa Vista do Sul. E deixar um abraço a todos nesta data que se aproxima,
que é o Natal, e um próspero e abençoado 2022. Obrigado pelo espaço e atenção.
Finalizou. Jucimar Oneide Docena- Inicialmente saudou a todos. Primeiro assunto,
Seu Presidente, a respeito da comemoração do aniversário, que meu colega René a
pouco destacou aqui na Tribuna, pelo aniversário e pelo título conquistado no último
final de semana. Então, parabéns a toda comunidade da Berlim, e admiradores, pois
nós sabemos que muitos que estavam lá torceram muito pelo Juventude, mesmo não
sendo sócios, mas parecia que eram sócios, então fazem parte da grande família. Um
destaque que eu tenho que falar aqui é a respeito da torcida do Boa Vistense. Mesmo
eles ficando vice-campeão, a torcida foi um exemplo. Porque fizeram festa o dia todo,
não causaram nenhum tumulto, nada. Então é um exemplo a ser seguido. Dentro de
campo aconteceram alguns incidentes, mas isso é coisa da arbitragem e da liga que
vai ter que resolver, mas ao lado de fora todo mundo se comportou muito bem.
Parabéns então a torcida do Boa Vistense e a torcida do Juventude também. Também
aproveitar então, para parabenizar as gurias do moro das alemoas pelo título lá de
Boa Vista do Sul, e que continuem buscando sempre mais títulos e talvez o principal,
a integração entre as comunidades. Segundo assunto, Seu Presidente, uns dois
meses atrás eu pedi aqui nessa Tribuna, para que a administração estudasse a
possibilidade de colocação de lâmpadas ali na pista atlética, e uns dias após o Prefeito
ligou e disse que seria colocado. Então eu vi essa semana, eu passei ali e vi que as
lâmpadas estão instaladas, então quero agradecer o pedido que eu fiz, por ter sido
atendido. O terceiro assunto, Seu Presidente, eu quero agradecer, pelo convite de
fazer parte desta Mesa, e espero que eu tenha atendido as suas expectativas, e quero
agradecer mesmo, pelo espaço, sempre é um novo aprendizado, apesar de eu não
ser marinheiro de primeira viagem, mas a gente sempre aprende, e a gente aprende
também com os colegas novos, e isso é muito importante, que aqui ninguém é melhor
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que ninguém. Todo mundo sabe de uma coisa que pode ensinar ao outro, é muito
interessante. E para finalizar, eu quero desejar a todo povo westfaliano, feliz Natal, um
próspero 2022, tivemos dois anos bastante difíceis. Que 2022 seja melhor, que Deus
nos traga boas chuvas, estamos precisando, estava dizendo, os agricultores estão
temerosos com essa estiagem prolongada. Mas vamos torcer, tomara que com a
virada de ano Deus nos traga boas chuvas, para que possamos melhorar nossa
agricultura aqui no município. Era isso, desejo também aos colegas feliz ano novo,
feliz Natal e que a gente consiga no ano que vem ter mais um ano de muito trabalho,
que a gente, como o colega Valério citou a pouco, independentemente para que rumo
a gente for, mas nós temos que manter o respeito e trabalhar pelo município de
Westfália. Era isso, boa noite, finalizou. Tais Pott Rückert- Inicialmente cumprimentou
a todos. No início do ano, usei a tribuna para cobrar reparos no asfalto da Linha
Paissandu, questão abordada também pelos meus colegas vereadores Valério e
Carlos. Quero aproveitar o espaço para parabenizar e agradecer a secretaria de obras
juntamente com a construtora Giovanella pelo início dos trabalhos de reparos da
pavimentação asfáltica na semana passada, na Linha Frank, e também na Linha
Paissandu.
O
pedido
demorou
um
pouco,
mas
foi
atendido.
Gostaria também de falar sobre os projetos que entram nessa casa hoje, o 101 e 106.
Quero ressaltar a importância da lei de incentivos. Esses projetos tratam de incentivo
à terraplanagem, para as empresas Languiru e Metalúrgica Metalarte, que vão gerar
novos
empregos,
renda
e
retorno
de
ICMS.
Para finalizar gostaria de parabenizar o Espaço Ser pelo belíssimo evento realizado
no
último
sábado
na
praça
da
amizade.
Desejo a todos um feliz Natal e um próspero ano novo, repleto de saúde e paz.
Obrigada. Finalizou. Renato Gaspar Herbert – Inicialmente saudou a todos. Eu,
assim como outros colegas, em algumas oportunidades, pedi ao Executivo o reparo
em vias do município. Houve a demora, pois inicialmente nenhuma empresa
compareceu para licitação, mas o mais importante é que a empresa iniciou os
serviços, já no dia 03 de dezembro, depois de uma segunda licitação. Além dos
reparos, também executará a sinalização e drenagem das vias. Referente ao Plano
Diretor, vale ressaltar que algumas alterações já ocorreram e, em breve, assim que a
arquitetura e a engenharia apresentar os projetos com as modificações para o centro,
será realizada nova audiência pública, onde todos serão convidados para dialogar
sobre os pontos específicos. Peço desculpas se eventualmente algum pedido não foi
atendido neste ano, seguiremos trabalhando e permaneço a disposição da
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comunidade nos próximos anos. Todo ciclo que se encerra traz consigo sentimentos
diversos: alegria, pelo trabalho realizado, saudade, pelas ricas e positivas
experiências e alívio pela sensação do dever cumprido. Ser vereador é um desafio
imenso, ter a honra de presidir o Poder Legislativo do município, no primeiro ano de
mandato, é uma experiência única, de muita aprendizagem. Iniciamos os trabalhos,
ainda no contexto da pandemia, onde se construiu um sistema de transmissão remota
das sessões, no qual a comunidade westfaliana pode acompanhar as sessões da
Câmara. Juntos aprovamos mais de cem projetos de lei, que beneficiam os munícipes
nos mais diversos setores da economia, educação, saúde, obras e agricultura. Os
projetos encaminhados nesse ano, foram aprovados por todos, o que demonstra que
os vereadores, independentemente de partido, trabalharam em prol do progresso e
bem-estar do município. Os investimentos neste ano, até agora, foram de
R$4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais) na Agricultura, Educação
R$5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais), Saúde R$6.500.000,00 (seis
milhões e quinhentos mil reais), Obras R$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos
mil reais). Vale destacar ainda, que as emendas parlamentares cadastradas somaram
mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e os recursos destinados para
investimentos em diversas frentes. Parabenizar e agradecer o Executivo e todas as
secretarias. Foram flexíveis e receptíveis, sempre abertos para conversar sobre os
questionamentos de demandas. Agradeço pela confiança, pelo trabalho em equipe e
apoio que recebi. Acredito que o iniciado em nossa gestão terá continuidade. Tenho
certeza que todos nesta Casa, nos próximos anos, continuarão trabalhando para o
engrandecimento do município. Aproveito ainda, para reforçar o convite a todos para
prestigiarem o Natal no Parque, no sábado, dia 18 de dezembro, início 18h00
brinquedos, 19h30 apresentações. Local em frente à Prefeitura e no Parque de
Eventos. Quero também desejar um feliz Natal e um próspero ano novo a todas as
famílias westfalianas. Assim encerro, boa noite a todos. Finalizou. Projeto de Lei nº
107 do Poder Executivo (em regime de urgência): autoriza o Poder Executivo a
abrir créditos suplementares no valor de R$ 76.000,00(setenta e seis mil reais) e dá
outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade
de votos. Projeto de Lei nº 100 do Poder Executivo: autoriza o Poder Executivo a
prorrogar contratos temporários de professores e dá outras providências. Colocado
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Nº
101 do Poder Executivo: autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à
Cooperativa Languiru Ltda, e dá outras providências. Colocado em discussão e
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votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 102 do Poder
Executivo: autoriza o município a subsidiar a compra de lona plástica, cortina, plástico
e tela sombrite, e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 103 do Poder Executivo:
institui a Campanha de incentivo a produção primária para o ano de 2022 e dá outras
providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de
votos. Projeto de Lei nº 104 do Poder Executivo: autoriza o Poder Executivo a abrir
créditos suplementares no valor de R$ 28.000,00(vinte e oito mil reais) e dá outras
providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de
votos. Projeto de Lei nº 105 do Poder Executivo: consolida e altera a Lei 1125/2014
que estabelece normas para a prestação de serviços a particulares, com
equipamentos rodoviários do município, define forma de incentivo aos setores
produtivos, fixa a tabela de preços e dá outras providências. Colocado em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 106 do Poder
Executivo: autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Paulo Luciano
Wunder & Cia Ltda., E dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade de votos. Na sequência houve a eleição da Mesa Diretora
para o Exercício de 2022, na qual houveram duas chapas inscritas e compostas pelos
seguintes candidatos: Chapa 1 – Presidente – Valério da Fonseca MDB, VicePresidente – Tais Pott Rückert PDT, Secretária – Rejane Ahlert Eggers PT. Chapa 2 –
Presidente – Evanir Roberto Baller PP, Vice-Presidente – Carlos Mollmann PP,
Secretária – Simone Aline Tischer Landmeier PP. Conforme Regimento Interno da
Câmara de Vereadores disposto nos Artigos 28 a 30, a votação foi secreta. Em
seguida, o Presidente fez a leitura dos votos e proclamou a Chapa 1 - Presidente –
Valério da Fonseca MDB, Vice-Presidente – Tais Pott Rückert PDT, Secretária –
Rejane Ahlert Eggers PT, para assumir a Mesa Diretora no Exercício de 2022 pelo
resultado de 6 votos para a chapa 1, e 3 votos para a chapa 2. Após, o Presidente
procedeu para a eleição do Presidente, Vice-Presidente e Relator de cada Comissão.
Conforme Regimento Interno da Câmara disposto no Artigo 42 e seguintes, a votação
foi secreta. Todas as Comissões compostas por Chapa Única. A Comissão de
Constituição, Justiça e Redação – Presidente – Renato Gaspar Herbert PT, VicePresidente – Simone Aline Tischer Landmeier PP, Relator – René Rex MDB. Comissão
de Economia, Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Agricultura:
Presidente – Jucimar Oneide Docena PDT, Vice-Presidente – Evanir Roberto Baller
PP, Relator – Renato Gaspar Herbert PT. Comissão de Educação, Saúde, Ação Social
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488 – Centro – Westfália/RS CEP 95.893-000
E-mail: legislativo@westfalia.rs.gov.br Fone/Fax: (51) 3762-4553

O

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE WESTFÁLIA

e Meio Ambiente: Presidente – René Rex MDB, Vice-Presidente – Carlos Mollmann
PP, Relator – Jucimar Oneide Docena PDT. Em seguida, o Presidente fez a leitura dos
votos proclamando eleitos os membros da chapa 1 por 6 votos, e as Comissões eleitas
por 8 votos a favor e um anulado. Por fim, declarou eleita e empossada a Mesa
Diretora com seus respectivos membros e também as Comissões com seus
respectivos membros para o Exercício de 2022. 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 três de fevereiro de dois mil e
vinte e dois, às dezanove horas na Câmara Municipal de Vereadores de Westfália.

Renato Gaspar Herbert
Presidente

Jucimar Oneide Docena
Secretário
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