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ATA Nº 02/2022 – Ordinária 

 

No dia dezessete de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, 

na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores, reuniu-se em Sessão 

Ordinária os seguintes Vereadores: Anelise Grimm Horst, Carlos 

Möllmann, Evanir Roberto Baller, Jucimar Oneide Docena, Rejane Ahlert 

Eggers, Renato Gaspar Herbert, 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 Jucimar Oneide Docena para ler uma passagem bíblica. Na 

sequência foi lida a Ata Ordinária nº 01/2022, que colocada em discussão 

e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Uso da palavra: Carlos 

Mollmann- Inicialmente cumprimentou a todos. Em outras oportunidades 

fiz uso da Tribuna solicitando que seja tomada alguma providência em 

relação ao asfalto da Linha Frank. Todos sabem que ele é bastante 

estreito, dificultando a passagem de dois veículos maiores. Ao mesmo 

tempo é muito perigoso caminhar na lateral. Sugiro que seja feito um 

acostamento antes que os acidentes aconteçam. Entretanto, que a estrada 

se torna muito mais segura. Outra questão é em relação ao Plano Diretor. 

Novamente solicito que agilizem as adequações, para que seja feita o 

quanto antes a próxima Audiência, os munícipes estão esperando, tem 

gente querendo construir suas casas e não sabe como construir. No dia 

dez de janeiro fomos na 16ª Coordenadoria da Saúde, em Lajeado. Fomos 

eu e a colega Simone e o amigo e colega Vereador de Estrela João Braun, 

fomos muito bem recebidos pelos coordenadores Edgar Cerbaro e pela 

dentista Jéssica que explicaram como funciona o programa chamado 

Brasil Sorridente, que é uma política nacional de saúde bucal. Dentro 

desse programa tem um serviço que é o laboratório regional de prótese 

dentária, onde as pessoas que necessitam de prótese podem procurar o 

posto de saúde e lá mesmo fazer esse procedimento. E o recurso 
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financeiro será custeado pelo Estado. Queremos indicar o nosso município 

para fazer a inscrição junto a Coordenadoria, para que sejamos 

beneficiados com mais esse recurso. E por fim, quero esclarecer uma 

situação que já vem desde o ano passado. As manifestações de colegas 

no uso da Tribuna, com a preocupação de que devemos todos trabalhar 

juntos e parar com a politicagem, não tenho dúvidas que estamos 

trabalhando juntos, como todos sabem, a oposição jamais se tornou 

empecilho para o andamento de alguns projetos, visto que aprovamos 

todos. Acho que estamos fazendo a nossa parte, mas será que não está 

na hora da situação mostrar que estamos juntos, afinal, colocamos nossos 

nomes a disposição para presidência de Câmara, mas não tivemos êxito. 

Então, hoje coloco meu nome para me candidatar a Presidente da Câmara 

de Vereadores em 2023, espero contar com o apoio de todos. Afinal, 

estamos trabalhando juntos para o povo de Westfália, muito obrigado. 

Finalizou. Renato Gaspar Herbert- Inicialmente cumprimentou a todos. 

Hoje eu vou ser breve, só que fui procurado por moradores da Paissandu 

Fundos, por falta de água. Aí eu mesmo fui hoje de manhã, peguei o carro 

e fui conferir e era verdade, cheguei lá conferi os tanques e tudo, mas é 

um problema em todo município, e municípios vizinhos, que a gente viaja 

tudo. E aí eu fui lá conferir, olhei e realmente. Entrei em contato com a 

Prefeitura e com o pessoal da distribuição da água e tudo, e eles ganharam 

água hoje. Só que eles tinham poço e secou, então eles ganharam mais 

um tanque e eles precisam uma bomba para aquele poço que eles têm lá, 

e aí, eu iria pedir para o Jurídico e o Executivo se seria possível eles 

verificar isso ali, são moradores do município também. Em outros lugares 

foi feito bastante coisas pela água, não foi feito tudo ainda, mas que esse 

pessoal também seria atendido ali. Quero dizer também que a seca não 

terminou e não nas primeiras chuvas, então que o pessoal seja bem 

cuidadoso com a água, usar o necessário porque isso vai longe ainda. E 

eu acredito que o Executivo vai tentar ajudar o que pode, mas como é coisa 

muito urgente, as vezes não consegue na hora. Que o pessoal tenha um 
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pouquinho de calma. E eu fui conferir e era realmente, mas foi resolvido já 

hoje. Então, seria isso e boa noite, finalizou. Jucimar Oneide Docena- 

Inicialmente saudou a todos. Senhor Presidente, eu trago hoje três 

assuntos. Hoje a tarde presenciamos a prestação de contas do Executivo, 

em audiência pública. Em seguida, a Coordenadora da Saúde fez a 

prestação de contas do quadrimestre. E eu acho que nós do Legislativo 

também temos que fazer a nossa prestação de contas, tendo em vista que 

nós trabalhamos com recursos públicos. Uma pequena prestação de 

contas, porque na verdade nós temos apenas gastos internos, não 

utilizamos recursos para manutenção da máquina do município como 

dizem, apenas a manutenção da nossa Casa aqui, da nossa entidade. 

Então é o seguinte, o município ano passado teve uma arrecadação de 

receita corrente líquida, de R$30.087.331,88 (trinta milhões oitenta e sete 

mil trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), desse total, 7% 

é para manutenção da nossa Casa, da Casa Legislativa. E desses 7%, 

teríamos direito a R$ 1.896.354,57 (um milhão oitocentos e noventa e seis 

mil trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). 

Tivemos um gasto em 2021 de 1,62% dos 7% que nós temos direito. Gasto 

com a folha de 1,26%, que totalizou R$ 379.305,81 (trezentos e setenta e 

nove mil trezentos e cinco reais e oitenta e um centavos) e o os outros 

R$ 59.903,46 (cinquenta e nove mil novecentos e três reais e quarenta e 

seis centavos) foram gastos diversos. Imprensa, energia elétrica, materiais 

de limpeza, enfim, material de escritório, investimentos na informática, 

internet, enfim, foram esses recursos que foram gastos com esses itens. 

Então nos devolvemos para o Executivo, um total de R$ 1.457.135,30 (um 

milhão quatrocentos e cinquenta e sete mil cento e trinta e cinco reais e 

trinta centavos), esse dinheiro nós economizamos, então é um recurso 

bem interessante. Então nós vereadores estamos fazendo a nossa parte, 

a gente sabe que o recurso ele é escasso e a gente tem que aproveitar 

bem o recurso e então nós vereadores estamos fazendo a nossa parte. 

Ano passado não tivemos gastos com diárias, não tivemos despesas com 
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alimentação, com viagens, enfim, somente coisas importantes que foram 

utilizadas. Sob o comando do nosso ex Presidente, Seu Renato Gaspar, e 

tenho certeza que esse ano não será diferente, somente serão utilizados 

recursos necessários mesmo, porque a gente sabe que o município 

precisa, estamos passando por uma estiagem bem rigorosa e nós temos 

que deixar esse dinheiro, porque como o colega citou a pouco, uma 

comunidade com falta de água, está precisando de bomba, o Valério falou 

na última sessão que a Paissandu frente também está precisando, então 

nós vereadores estamos fazendo a nossa parte, devolvendo esse recurso 

para os cofres do Executivo, para poder usar da melhor forma possível. 

Segundo assunto, Seu Presidente, é um convite, temos no próximo final 

de semana o 9º encontro dos trilheiros, aqui no nosso município. A data é 

19 e 20 de fevereiro, local na Linha Berlim Fundos, na Sociedade do 

Esperança, quem não sabe localizar aonde fica o ponto, no quilômetro 70 

da Rota do Sol, a esquerda. A programação dia 19, as 7:00 horas abertura 

do acampamento, as 15:00 horas da tarde início das inscrições até as 

19:00 horas, as 23:00 horas a lei do silêncio, porque não pode ter barulho 

de noite, pessoal precisa dormir. Dia 20, no dia seguinte, as 6:00 horas o 

café da manhã e as inscrições, as 8:00 horas a largada para as motos, as 

8h30min largada para quadriciclos. Então terão pontos com frutas, lanches 

e borracheiro. Haverá sorteio de brinde em dinheiro para os inscritos. O 

valor da inscrição é R$100,00 (cem reais) e os primeiros trezentos inscritos 

receberão uma camiseta da trilha. Maiores informações com Charles e 

Samuel, pelos telefones 999274954, esse é o telefone do Charles, e do 

Samuel é 999241424, então todos que puderem participar e prestigiam 

esse esporte, estão todos convidados. Outro assunto, Senhor Presidente, 

se sabe que ultimamente, o nosso município por estar próximo a uma 

rodovia, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas hoje 

em dia o desrespeito ou tratar mal um animal pode dar cadeia. Nós tivemos 

uma situação um tempinho atrás que deu uns barulhos, acho que todos 

sabem do que a gente está falando, mas não é o único caso. E hoje em 
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dia existe até recurso do próprio estado do Rio Grande do Sul, para a 

castração desses animais, e o recolhimento para que não fique 

abandonado. Vocês sabem esses cachorros abandonados e gatos, se não 

tiverem um bom tratamento eles podem transmitir doenças para nós, então 

é questão de saúde pública. Então os que gostam e os que não gostam, 

nós temos que respeitar, porque eu não sou obrigado a gostar de tudo, 

como também os outros não são obrigados a gostar daquilo que eu gosto, 

mas a gente tem que respeitar o que cada um pretende fazer. Aqui no 

município temos um grupo de pessoas no qual eu faço parte e eu acredito 

que a Tais também, pessoas defensoras da causa animal, eles estão com 

uma rifa, R$2,00 (dois reais) o número, então gostaria que vocês 

vereadores e seus familiares que ajudassem, porque ninguém gostaria de 

ver um animal abandonado, amanhã ou depois transmitindo doença para 

os nossos filhos, nossas famílias e se temos uma cidade limpa nós temos 

que também cuidar dos animais, porque os animais são bichinhos de 

estimação e não adianta a gente apedrejar, querer matar, não é assim que 

funciona. Eu só digo uma coisa, hoje a visão da lei é bem diferente frente 

a causa animal. Antigamente eu sei que existiam vários, enfim, vocês 

sabem do que estou falando. Mas hoje em dia, se tu fizer qualquer mal a 

um animal e conseguirem provar, tenho certeza que vocês vão precisar 

dinheiro para se livrar desse problema, porque a justiça vem e penaliza 

mesmo. Então, reforçando, esse grupo fez uma rifa, R$2,00 (dois reais), 

quem puder colaborar, toda comunidade westfaliana, vamos ajudar porque 

se nós conseguirmos resolver a situação dos animais abandonados no 

nosso município, nós vamos estar melhorando a nossa saúde pública de 

igual forma. Era isso, obrigado, uma boa noite, finalizou. Evanir Roberto 

Baller- Inicialmente cumprimentou a todos. Queria primeiro, Seu 

Presidente, falar sobre uma questão que até a pouco foi falado aqui, foi um 

dos assuntos da nossa audiência, com o Prefeito, que é a questão das 

roçadas aqui nas ruas do centro. Realmente está bem complicado, tem 

muito inço, várias pessoas já me procuraram. E então peço a 
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Administração que procure agilizar de uma forma que isso possa ser 

resolvido e que possamos deixar as ruas mais embelezadas. Também 

aproveitar para parabenizar a diretoria da Associação Cultural Esportiva 

Fluminense, pelo belo jantar baile, realizado no dia 11. Parabenizar 

também a todas as pessoas que colaboraram nas tarefas e organização 

do baile dos 80 anos do Fluminense. Foi um evento bem organizado, tudo 

ocorreu dentro da normalidade e nosso parabéns para a diretoria por esse 

evento. Também, parabenizar os corais aqui do município que 

gradativamente estão retornando aos seus ensaios, encontros, mantendo 

essa tradição do canto coral, então também aqui esse registro de que é 

importante que isso seja mantido e é uma tradição que veio dos nossos 

descendentes. Então o nosso parabéns também aos que fazem parte do 

canto coral. E por fim também, quero aqui fazer uma colocação que foi a 

pouco mencionada pelo nosso colega aqui, o Carlos Möllmann, em dois 

tópicos. A questão do Plano Diretor, eu também já fui procurado por 

diversas pessoas que entendem que está na hora de se programar uma 

reunião e se realmente alinhar essas arestas, essas dúvidas, para que se 

possa ter um rumo. Principalmente para quem quer fazer algum 

empreendimento, quem quer construir e assim numa forma geral, para 

todos aqui no município. Então, peço a Administração Municipal que, se 

possível, o mais breve possível realizar essa audiência pública para que 

possamos deixar isso bem alinhado. E também comentar, Senhor 

Presidente, que nós do Partido Progressista sempre procuramos apoiar os 

projetos que aqui nessa Casa entram, e a gente sempre procura, de uma 

forma transparente, votar, porque de certa forma esses projetos ajudam, 

auxiliam a todos. No momento que a gente entender que algumas coisas 

não estão bem esclarecidas, eu mesmo, aqui na Tribuna já, em alguns 

projetos eu questionei, que poderiam ser de certa forma, mais 

transparentes, mas a gente sempre procurou votar a favor porque é para 

o bem comum da comunidade. Então, nós entendemos que estamos aqui 

para ajudar, para apoiar e procurar sempre o desenvolvimento do 
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município. O meu muito obrigado, finalizou. PROJETO DE LEI Nº 19/2022 

DO PODER EXECUTIVO (EM REGIME DE URGÊNCIA): autoriza o Poder 

Executivo a contratar professor em caráter temporário e de excepcional 

interesse público e dá outras providências. Colocado em discussão e 

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

12/2022 DO PODER EXECUTIVO: altera a Lei 1.714/2021 que 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 13/2022 DO PODER 

EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a receber a cedência de 

professora do estado, com 20 horas semanais, para assumir função de 

coordenadora pedagógica, mediante o ressarcimento do ônus ao Estado, 

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

por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 14/2022 DO PODER 

EXECUTIVO: autoriza o repasse de recursos financeiros à entidade, sem 

fins lucrativos, “Associação Abrigo Comarca de Teutônia” e dá outras 

providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 15/2022 DO PODER 

EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a efetuar despesas de até 

R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais) para as comemorações do Dia 

Internacional da Mulher, e dá outras providências. Colocado em discussão 

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

16/2022 DO PODER EXECUTIVO: foi retirado da Pauta pelo Executivo, 

para análise do Conselho Municipal de Assistência Social. PROJETO DE 

LEI Nº 17/2022 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a 

abrir créditos suplementares no valor de R$ 45.000,00(quarenta e cinco mil 

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

aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 18/2022 DO 

PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 

suplementares no valor de R$ 43.400,00(quarenta e três mil e 

quatrocentos reais) e dá outras providências. Colocado em discussão e 
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votação, foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 01/2022 DO PODER LEGISLATIVO: dispõe sobre a 

alteração do Inciso II do Artigo 101 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Westfália, e dá outras providências. Colocado em discussão 

e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. MOÇÃO DE APOIO Nº 

01/2022 DO PODER LEGISLATIVO: Moção de Apoio ao STR e 

FETAG/RS contendo as demandas dos agricultores familiares para 

amenizar os efeitos da seca que ocorre no Rio Grande do Sul. Colocado 

em 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 Sessão Ordinária a realizar-se no 

dia sete de março de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e trinta 

minutos na Câmara Municipal de Vereadores de Westfália. 

 

 

 

    Valério da Fonseca                                      Rejane Ahlert Eggers 

               Presidente                                                           Secretária  
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