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ATA Nº 03/2022 – Ordinária 

 

No dia sete de março de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e trinta minutos, 

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 a vereadora Tais Pott Rückert para ler uma 

passagem bíblica. Na sequência foi lida a Ata Ordinária nº 02/2022, que colocada 

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

Anelise Grimm Horst- Inicialmente cumprimentou a todos.  Penso que o nosso 

compromisso ao representar o munícipe não se  encerra ao aprovar o projeto, temos 

que acompanhar o seu andamento e a execução. O agro digital vem muito ao 

encontro das necessidades das comunidades do interior, principalmente porque não 

conseguem usar os dados móveis pelo fato do péssimo sinal das operadoras no 

município. Trata-se de um edital complexo e está em fase de finalização, e será 

lançado este mês ainda. Em relação ao videomonitoramento, o edital foi lançado 

em 26 de fevereiro e a apresentação das propostas para a tomada de preços está 

prevista para o dia 17 de março. Como servidora pública há muitos anos, sei da 

demora em relação aos prazos e trâmites destes editas, que após lançados têm de 

ficar aguardando algumas vezes até trinta dias por alguma manifestação para a 

próxima etapa. E muitas vezes o tempo é longo até que ele saia do papel e seja 

colocado em prática. Ciente disso, fui solicitar a Administração Municipal uma 

especial atenção em agilizar a pintura nos asfaltos do município. Principalmente 

no interior, pela proximidade do inverno e com ele dias e noites com chuva e 

nevoeiro intenso que dificultam a visão. E o Prefeito me colocou que seria 

providenciado o mais breve possível. Como conselheira do COMDICA lembro que 

com o início hoje do prazo para declaração do Imposto de Renda, que encerra no 

dia 29 de abril, que tanto a pessoa física que declara o imposto pelo modelo 

completo, como a jurídica, podem deduzir um percentual do imposto devido para 
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doar à instituições, e peço, que falem com os seus contadores e façam a doação 

para o fundo municipal da criança e do adolescente de Westfália. Este valor será 

usado para projetos realizados com crianças e adolescentes aqui no município. Um 

fôlder com informações está a disposição de quem tiver interesse. E o Conselho 

Tutelar, com o apoio do COMDICA, fará um importante trabalho de informação e 

conscientização durante esse período, junto ao comércio local. Quem precisar de 

mais informações, elas podem ser obtidas no Departamento Municipal de 

Assistência Social. Também convido todos a participarem das comemorações 

alusivas ao 26º aniversário do Município de Westfália. Teremos nos dias 18, 19 e 

20 desse mês o 5º Rodeio Crioulo Estadual, na Sede Campeira do CTG Querência 

Westfaliana. A programação inicia dia 18, às oito horas com abertura, início das 

competições, seguindo a noite com o fandango, com Os Centauros. Dia 19, início 

das competições às sete horas, e finalizando com fandango com o grupo Luz de 

Candieiro. No dia 20, domingo, inicia às sete horas e o encerramento está previsto 

para às quinze horas, com a entrega de troféus e premiação. Também, trago convite 

para o 13º Westfälischer Tanzabend, que se realiza no dia 26 de março, no 

Flamengo. Promovido pelo Westfälische Tanzgruppe, com início às treze horas, 

com a gincana dos tradicionais jogos germânicos com os sapatos de pau. Às 

dezenove horas terá início a janta, onde os cartões poderão ser adquiridos com os 

integrantes da diretoria, e integrantes do grupo principal de dança. Vinte horas 

início das apresentações dos grupos convidados. Em torno das vinte e uma horas 

acontecerá a Solenidade de aniversário do município de Westfália. Vinte e duas 

horas apresentação das categorias do Westfälische e vinte duas e trinta início do 

baile com a famosa banda K’nekus. Depois de um longo tempo de restrições 

severas, é momento de rever os amigos e se divertir com responsabilidade. 

Amanhã, dia 08, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Quero parabenizar 

a equipe da Associação da Assistência Social do município pelo belo evento 

realizado ontem na OASE. Fomos agraciadas com uma tarde repleta de belos e 

felizes acontecimentos. Mas o mais marcante, com certeza, foi o acolhimento, com 

cada detalhe planejado e pensado em sempre trazer algo inovador, para nos 

fortalecer nesses tempos tão desafiadores. Foi um momento lindo, e, com certeza, 
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ficará na lembrança de todas nós que estivemos lá. Em relação a isso, aproveito 

para mencionar que no dia 24 de fevereiro, comemoramos os 90 anos da conquista 

do voto feminino no Brasil. Muito se avançou neste tempo, mas mesmo sendo mais 

da metade do eleitorado, segundo a Agência Câmara de Notícias, na Câmara dos 

Deputados Estadual e Federal, nós mulheres, representamos apenas cerca de 15% 

dos parlamentares, no Senado Federal 12%, e apenas 3,7% dos Governadores. Por 

fim, a nível municipal, 900 municípios não tiveram se quer uma vereadora eleita 

nas eleições de 2020. As mulheres na política brasileira, além de uma baixa 

representação, sofrem exclusão política. Hoje, nós eleitoras e eleitas, até temos voz, 

mas precisamos que ela seja ouvida com atenção e levada a sério, pois nossas 

demandas não são somente para as mulheres. Todas temos esposo, namorado, pai, 

filho, irmão ou um amigo que seja, e nas nossas lutas, eles estão incluídos. E 

amanhã, no nosso dia, queremos sim receber flores, mas também queremos 

respeito, igualdade, direito de escolha e opinião. Parabéns pelo Dia Internacional 

da Mulher a todas as minhas colegas e todas as mulheres westfalianas. Que da 

forma que lhes é possível se dedicam e se esforçam todos os dias para fazer do 

mundo um lugar melhor. Muito obrigada, finalizou. Rejane Ahlert Eggers- 

Inicialmente cumprimentou a todos. Também aproveitando, quero parabenizar a 

equipe do CRAS, Assistência Social e a Prefeitura pelo belo evento realizado em 

homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no dia de ontem, na casa da OASE, 

proporcionando bons momentos para as mulheres westfalianas. E também quero 

agradecer a presença de todas que prestigiaram este evento, esta ocasião tão 

especial, e parabenizar todas as mulheres westfalianas pelo dia da mulher que será 

no dia de amanhã. Também quero comentar em razão dos problemas que a 

estiagem vem causando. Gostaria de cobrar ações mais rápidas dos governos 

Federal e Estadual. Uma vez que não estão dando devida importância aos nossos 

agricultores. Temos conhecimento da luta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Teutônia, com extensão de base aqui em Westfália, liderado pela Presidente 

Liane Brackmann, que sempre está pleiteando preços justos, liberação de recursos, 

obras e refinanciamento dos pequenos agricultores. E também, da mesma forma, 

quero pedir auxílio às Cooperativas que enfrentam a pior fase de sua história, 
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anunciando medidas que visam diminuir os altos custos de produção. Por exemplo, 

a reimplantação do estoque regulador de grãos, a Conab. E também quero comentar 

que na manhã de sexta-feira do dia 25 de fevereiro, o município de Westfália 

recebeu a visita do Deputado Federal Elvino Bohn Gass do PT, no Gabinete 

Municipal. A Comitiva foi recebida pelo Prefeito Joacir Antônio Docena, pelo 

Vice-Prefeito Clécio Spellmeier, pelo Ex-Prefeito Sérgio Marasca, pelos 

Vereadores Rejane Ahlert Eggers e Renato  Gaspar Herbert do PT, e por lideranças 

sindicais, Liane Brackmann e do Vice-Presidente Ademir Cord. Na ocasião o Bohn 

Gass confirmou o repasse de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para custeio na saúde. 

E hoje pela manhã recebemos mais uma boa notícia, obtivemos a confirmação de 

repasse de mais uma emenda parlamentar, no valor de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais), do Deputado Federal Paulo Pimenta do PT, também para  a 

área de saúde. Lembrando que o Paulo Pimenta é Presidente Estadual do PT, e 

Coordenador da campanha à Presidente, do pré candidato Lula. Agradecemos em 

nome do PT local, por essa grande conquista e, em breve, o Deputado e os seus 

assessores virão para a cidade. Era isso, muito obrigada, finalizou. Evanir Roberto 

Baller- Inicialmente saudou a todos. Senhor Presidente, quero aqui falar de um 

problema que já é latente, e muitas vezes aqui falado pelos nobres colegas, que é a 

questão da falta de água. Como é o caso da Vila Schmidt Alta, nas proximidades 

das residências do Edio Rex, Nestor Güntzel, que essa semana me procuraram, e 

eu fui conferir e realmente estão com problema sério de falta de água. Então, vejo 

que muita coisa tem sido feita em melhorias e investimento em poços e outras 

atividades afins, então, temos que ver e viabilizar essa demanda para esse pessoal. 

Também ontem, no domingo, recebi a visita do Deputado Federal Affonso Hamm, 

que pelo menos uma emenda parlamentar nos destinou aqui, ao município de 

Westfália R$100.000,00 (cem mil reais) para a saúde. Tivemos vários 

investimentos aí na saúde e ainda hoje eu vejo vários munícipes questionando e 

mencionando de um pouco de deficiência no atendimento no Posto de Saúde. 

Várias pessoas me procuraram mencionando essa questão, e eu peço a 

Administração Municipal que verifique com urgência o que está acontecendo. As 

pessoas, principalmente as crianças, elas não escolhem dia e hora para adoecer, e 
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muitas vezes  eu vejo que falta um pouco de empatia por algumas pessoas, se 

colocar no lugar delas nessa dificuldade, quando tem filho doente, ou um familiar, 

e falta mais atenção em determinados atendimentos. Então, peço que isso seja 

avaliado e que possa ser feito algo para melhorar. Também vejo problema aqui na 

rua do Centro, que é a questão dos bueiros. Principalmente ali da Igreja Católica 

até na esquina da OASE, tem várias entradas de bueiros que estão, algumas estão 

entupidas, e outras estão lacradas com concreto. E quando existe um grande volume 

de chuvas a água não tem para onde ir, então ela acaba entrando nas residências, 

ou pátio das pessoas. Então teríamos que avaliar essa questão dos bueiros, que não 

sei porquê elas foram lacradas algumas, então, que isso possa ser revisto. E outra 

questão também que me intriga, é o fato de não termos em nosso município algo 

do nosso saudoso Henrique Übel, o Homem dos Sete Instrumentos, o Homem 

Orquestra. Fui procurado por várias lideranças do município dizendo, porque não 

temos nada aqui no nosso município, sendo que ele foi um Homem Orquestra e é 

aqui de Westfália. Sabemos que em Teutônia tem o museu, o Instituto Henrique 

Übel, mas eu entendo que alguma coisa poderia ser feita para homenagear esse 

homem, que foi destaque há muitos anos atrás. Inclusive, parabenizo o locutor da 

Rádio Líder, Ido Ahlert, que ontem também, na programação mencionou essa 

questão da importância de Henrique Übel na história do nosso município. E por 

fim, também falar que tivemos na semana passada um fato trágico aqui no nosso 

município, no qual eu queria aqui, confortar o coração dos pais Valério e Ana e a 

mana Elen, e dizer a nosso tristeza do que aconteceu, pela perda do filho, irmão, 

Eduardo Felipe Lagemann. Um jovem que tinha muita oportunidade e teve 

participação na Orquestra Municipal e era muito participativo nos eventos, 

inclusive da Administração Municipal. Então aqui o nosso abraço, nosso consolo 

a família, sentimentos aos pais, irmã, colegas, amigos e todos familiares enlutados. 

Meu muito obrigado, finalizou. Simone Aline Tischer Landmeier – Inicialmente 

cumprimentou a todos. Hoje encaminhei a esta Casa uma Indicação que trata da 

solicitação à Administração Municipal  em parceria com a Secretaria da 

Agricultura, que estudem a possibilidade de elaborar um projeto para subsidiar 

parte do valor dos gastos pelos produtores rurais com a  lavagem de aviários e 
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pocilgas. Levando em consideração a metragem quadrada mencionada na licença 

ambiental de cada empreendimento. Na minha opinião, todo recurso que a 

Administração gasta com este tipo de auxílio para os produtores rurais, na verdade 

é investimento. Pois este tipo de auxílio, proporciona um incentivo ao aumento da 

produção e automaticamente isso traz um retorno em arrecadação para o município. 

Peço aos colegas Vereadores que aprovem a minha Indicação e que posteriormente 

a Administração a acolha com bons olhos, pois trabalhamos juntos, porque 

trabalhando juntos podemos fazer um bom trabalho. Também trago um outro 

assunto que é um pouco chato, mas que também precisa ser falado. Essa questão 

está incomodando vários munícipes já a bastante tempo. E por isso eles vem nos 

procurando.  Assim como eles me procuram, tenho certeza também que já falaram 

com muitos de vocês, que é a questão da saúde. Então assim, tem muita reclamação 

atualmente do atendimento no Posto de Saúde, e também, do atendimento no 

Hospital, com o qual temos convênio, que é o Ouro Branco. Basta acessar as redes 

sociais, ou conversar com as pessoas na rua que encontramos várias queixas, 

reclamações com muita frequência e já há bastante tempo. Observo que inúmeras 

vezes a UBS encaminha o paciente para o Pronto Atendimento no Hospital, sendo 

que o caso poderia ter sido solucionado no próprio Posto de Saúde. E quando ele 

vai a Languiru, muitas vezes passa horas sentado esperando por não se tratar de um 

caso de urgência. Isso gera angústia, decepção e desgaste ao paciente. Sabemos que 

o Prefeito já teve várias reuniões com a diretoria do Hospital cobrando melhor 

atendimento, pois mensalmente temos um repasse financeiro significativo. Eles 

não nos atendem de graça. Mas vejo que temos que melhorar aqui também, tentar 

resolver o problema aqui no próprio Posto, quando for possível. Não estou dizendo 

que o atendimento do Posto de Saúde é de baixa qualidade, temos uma equipe 

competente e capaz, mas temos que encontrar uma maneira de ser mais presente e 

efetivo. Não podemos aceitar mandar para casa ou sugerir que volte outro dia uma 

criança ou qualquer outra pessoa que vai procurar ajuda médica, pelo simples fato 

de a quantia de consultas, para quele dia ter acabado, sendo que o médico ainda 

está no seu posto de trabalho. São detalhes que precisam ser revistos. Espero que 

com efetivação de alguns profissionais, através do concurso público, parte desses 
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problemas serão sanados. Já conversei com a Coordenadora de Saúde, a Simone e 

coloquei essas situações para ela. Espero que encontrem uma solução em breve. 

Também parabenizo o CRAS pelo belo evento no domingo para o dia da mulher 

westfaliana, na casa da OASE. Tenho certeza que foi planejado com muito carinho 

e, por isso, mais uma vez , estão de parabéns. Amanhã, terça-feira, comemoramos 

o Dia Internacional da Mulher. Quero parabenizar todas as mulheres westfalianas 

pelo nosso dia. E lembrem-se a metade do mundo são mulheres, e a outra metade 

são os filhos delas. Essa frase com certeza retrata a importância de todas nós. Mães, 

esposas, profissionais, indiferente se a mulher usa sapato de salto ou bota ou botina. 

Todas elas merecem o nosso respeito, muito obrigada, finalizou. Jucimar Oneide 

Docena- Inicialmente saudou a todos. Seu Presidente, o assunto trazido pelos dois 

colegas, a Simone e o Pridi, é bastante preocupante. E eu assino embaixo em todas 

as colocações que eles fizeram aqui nessa Tribuna. Não é que a saúde esteja mal, 

nós temos uma saúde de qualidade aqui no município, nós temos serviços que são 

prestados que tenho certeza, eu falo de boca cheia porque eu trabalhei mais de dez 

anos nesta Unidade. Eu fui o primeiro servidor  deste Posto de Saúde, fui eu que 

comecei, alguns me auxiliaram na época. Mas assim, eu estou bastante entristecido 

porque, desde que eu saí, não que eu seja a solução, mas assim, muitas coisas 

mudaram ali dentro desde que eu saí. Eu sou contra aquilo que está sendo feito. 

Mais uma vez eu repito, não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, são todos 

profissionais, mas temos questões que devem ser revistas, olhadas com carinho, e 

saber que têm pessoas do outro lado que estão buscando atendimento, isso é a 

primeira coisa que tem que ser visto. E saber que  a pessoa que tem dor, ela quer 

ser atendida com carinho, com respeito. Se até o ladrão, o bandido tem que ser 

tratado com respeito, imagina cidadãos de bem.  Esse fato aconteceu, pelo menos 

que eu tomei acontecimento, no dia de hoje, e eu estou bastante chateado. Olhei 

pelas redes sociais, eu vi a manifestação de diversas mães. E aqui eu vou pedir para 

todos, não só que se utiliza do serviço de saúde, de todos os setores. Existem essas 

caixas de sugestões, aqui na Prefeitura, lá no Posto de Saúde, acredito que tenha 

nos outros setores também. Essas caixinhas não foram colocadas apenas para 

enfeite, ou tinha uns parafusos sobrando, vamos botar uma madeira pendurada na 
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parede. Façam a sua reclamação, não precisa colocar seu nome, não há necessidade 

de identificar-se. A pessoa que for desrespeitada, ou foi mal atendida, não compre 

briga direto com ninguém, com nenhum servidor. Eu falo porque eu sou servidor 

público, e eu sei da minha responsabilidade. Eu trato todo mundo igual , trabalhei 

por mais de dez anos aqui neste município, e hoje sou servidor público de carreira 

num município vizinho, e a minha dedicação, porque são eles que pagam o nosso 

salário e nós devemos respeito. Porque quem não estiver satisfeito, tem que pedir 

demissão, exonere-se do cargo, porque existem outras pessoas que estão afim de 

trabalhar. Porque essa criança que chegou na manhã de hoje lá, com febre, 

conforme informações, eu não estive presente, eu não sou médico, não posso 

avaliar, mas conforme colocações que foram feitas nas redes sociais, isso não pode 

acontecer. Uma criança com febre, ela deve ser atendida, não importa. Eu não sou 

médico mas trabalhei três anos no Hospital de Teutônia, onde eu peguei muitos 

casos de urgência, apesar de trabalhar no setor administrativo, mas adquiri muita 

experiência, e mais dez anos aqui. Então eu tenho um pouquinho de conhecimento, 

mínima coisa, mas eu tenho. Criança com febre deve ser atendida, passar por uma 

avaliação médica. Eu sei que na semana passada a médica não pôde se fazer 

presente por algum motivo que não sei qual, e parece que ela teve que atender no 

dia de hoje  essas crianças que não puderam ter sido atendidas na semana anterior. 

O problema aconteceu que não foi repassado essa criança, essa consulta para 

avaliação da médica. A médica não tem culpa de nada, ela nem estava sabendo da 

situação. A Simone está sabendo, a Coordenadora, que tem que ser mudado, 

alguma coisa está errada ali dentro. Se passou para avaliação da enfermagem, a 

enfermagem  viu que a criança estava com febre, tem que repassar para o médico, 

não interessa se passou  doze, treze, quinze, vinte fichas, não interessa. O médico 

fez o juramento para atender todos os casos de urgência e emergência. E não venha 

querer me dizer que não era um caso grave ou, talvez grave não era, mas assim, 

poderia ter um certo risco. Então, vendo essa situação no dia de hoje, eu procurei 

o Prefeito nesta manhã, conversei com ele, e eu pedi que fosse solucionado esse 

problema. Aí ele me garantiu que eles tem um concurso em aberto para pediatria, 

20 horas semanais, provavelmente vai ser cinco dias da semana vai ter pediatra, e 
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ainda ele me prometeu que ele vai contratar um clínico geral para atender os casos 

de urgência e emergência que aparecer na Unidade. Tipo pessoa com febre, 

gripado, precisa de uma sutura, casos assim, que não tem como agendar, porque 

ninguém escolhe o dia que vai ficar doente. Então ele me prometeu que vai fazer 

isso, e eu vou cobrar dele, porque do jeito que está, não dá para deixar. Eu sei que 

os médicos do Hospital, não estou juntando todos eles, um ou outro fica semeando 

algumas bobagens na cabeça das pessoas que vão lá, porque eu sei que quanto 

menos gente para ser atendida lá melhor para eles, eu sei que tem isso. Só que eu 

queria dizer para estes médicos que ficam metendo pilha na cabeça, não só do 

pessoal aqui de Westfália, de outras cidades também, que eles se preocupassem em 

atender o paciente, porque eles estão recebendo o salário deles, que se não 

estivessem recebendo eles não estariam lá. E Westfália está com o pagamento em 

dia. No momento que o administrador do Hospital assina o contrato, o serviço tem 

que ser prestado. Então, cabe uma reclamação também para a administração do 

Hospital, que procure esses médicos que ficam falando bobagem, semeando ideias 

erradas, para que procurem fazer o seu serviço direito, que a outra parte 

administrativa está muito bem obrigado. Se tivéssemos devendo alguma coisa para 

o Hospital, poderiam até reclamar. Mas estamos com as contas em dia, e pagando 

muito bem. Porque existem outros hospitais aqui na volta que gostariam de ter esse 

contrato que nós temos com ele. Então, pediria a todos os munícipes que não 

esqueçam, tiver algo semelhante, caixinha de sugestão, existe também o Portal da 

Ouvidoria, fazer as denúncias, vem aqui na Câmara de vereadores, procure os 

vereadores e faça alguma coisa. Nós temos que saber o que está acontecendo, 

porque se ninguém reclamar, nós vamos entender que está tudo ok. Então , aquilo 

que os colegas vereadores falaram a pouco, eu assino embaixo. E espero que seja 

solucionado esse problema. E aqueles servidores, eu digo assim, todos os 

servidores são bons, bons profissionais, as vezes falta um pouquinho de interesse. 

E aqueles que não tem interesse de trabalhar, por favor, que peça exoneração do 

cargo, porque existem outros jovens que estão muito afim de trabalhar no nosso 

município, porque aqui todo mundo recebe o salário em dia. Era isso Senhor 

Presidente, muito obrigado, finalizou. Valério da Fonseca- Inicialmente 
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cumprimentou a todos. O que o Docena falou, eu nem vou comentar esse assunto. 

Eu também tinha na pauta pra falar, mas não vou falar. Simone já falou, o Jucimar 

já falou também, e eu também assino embaixo, mesmas palavras que eles falaram 

eu poderia repetir, mas não vem ao caso. Primeiro assunto, eu não sou um cara de 

vir aqui na Tribuna e falar de um assunto que o outro vereador já pediu, que outro 

vereador já fez essa indicação, já está correndo atrás disso. Mas Gaspar, eu queria 

reforçar, com a tua permissão, pelo poço que tu falou, na Paissandu Fundos. 

Realmente, tem o poço, está furado já, são oito mil litros de água por hora. É só o 

problema como tu falaste, a bomba,   conforme o que o cara falou a bomba está 

estragada. Tenho certeza que a Administração, Prefeito, vai dar um jeito. Porque 

oito mil litros de água por hora, quantas famílias que são atendidas. Outra coisa 

que aqui me chamou atenção foi na sessão anterior, onde que o colega vereador 

falou um negócio de trabalhar unido. E nós trabalhamos unidos, nós trabalhamos 

tão unidos, colega vereador, tão unido que eu botei o meu nome a disposição para 

Presidente e naquela mesma noite, estava chovendo, convidei alguém do teu 

partido para ser na mesa diretora com nós. Porque eu queria um de cada partido. A 

oposição eu queria botar junto com nós na mesa diretora. Aí a minha resposta 

aquela noite, disse pra mim que iria me ligar, não me ligou, mas veio lá em casa, 

falou comigo. Falou comigo e me disse que não iria aceitar. Aceitaria sim, se fosse 

para a cabeça. Não. Nós somos coligação, por enquanto nós somos ali. O senhor 

está mal informado que nós não trabalhamos em conjunto, nós estamos trabalhando 

em conjunto. Coloquei o meu nome a Presidente e quero trabalhar em conjunto, e 

estou trabalhando. Convidei alguém do seu partido. Agora me responde, então é 

sinal que do seu partido não quer trabalhar com nós seis. Obrigado, finalizou. 

PROJETO DE LEI Nº 25/2022 DO PODER EXECUTIVO (em regime de 

urgência): autoriza o Poder Executivo a prorrogar contrato temporário de agente 

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

por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 26/2022 DO PODER 

EXECUTIVO (em regime de urgência): 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 27/2022 
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DO PODER EXECUTIVO (em regime de urgência): autoriza o Poder 

Executivo a efetuar despesas de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para as 

comemorações do aniversário de 26 anos do município de Westfália, e dá outras 

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

votos. PROJETO DE LEI Nº 16/2022 DO PODER EXECUTIVO: cria, 

regulamenta e autoriza auxílio mensal para idosos westfalianos que necessitem de 

acolhimento em instituições de longa permanência, e dá outras providências. 

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

PROJETO DE LEI Nº 20/2022 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder 

Executivo a abrir créditos suplementares no valor de R$ 740.032,27 (setecentos e 

quarenta mil, trinta e dois reais e vinte e sete centavos) e dá outras providências. 

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

PROJETO DE LEI Nº 21/2022 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder 

Executivo a abrir créditos suplementares no valor de R$ 164.612,65 (cento e 

sessenta e quatro mil, seiscentos e doze reais e sessenta e cinco centavos) e dá 

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

unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 22/2022 DO PODER 

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

de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e dá outras providências. Colocado em 

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

Nº 23/2022 DO PODER EXECUTIVO: institui o pacote agrícola 2022 autoriza 

o município a subsidiar a compra de semente de forrageiras, e dá outras 

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

votos. PROJETO DE LEI Nº 24/2022 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o 

município a subsidiar a compra de adubo e uréia, e dá outras providências. 

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

oportunidade, também foi aprovada por unanimidade de votos a INDICAÇÃO da 

vereadora Simone Aline Tischer Landmeier, solicitando à Administração 

Municipal que, em parceria com a Secretaria da Agricultura, estudem a 

possibilidade de subsidiar uma lavagem anual de aviários e pocilgas, com auxílio 

de um determinado valor com base na metragem quadrada mencionada na Licença 
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ambiental de Operação do empreendimento. 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 vinte e um 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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