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ATA Nº 04/2022 – Ordinária 

 

No dia vinte e um 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 o 

vereador Evanir Roberto Baller para ler uma passagem bíblica. Na sequência 

foi lida a Ata Ordinária nº 03/2022, que colocada em discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade de votos. Uso da palavra: Evanir Roberto 

Baller- Inicialmente cumprimentou a todos. Quero aqui, Senhor Presidente, 

solicitar à Administração Municipal e Secretaria de Obras para colocar uma 

brita ali na Rua Leopoldo Grave e na Rua 24 de Março. Em função das 

últimas chuvas essas ruas estão complicadas para transitar, então eu pediria 

um suporte naquelas ruas. Quero aqui falar também de um tema que está 

bastante em foco atualmente, que é a energia solar. Aqui nós já tivemos 

sugestões da nossa colega vereadora Rejane, que foi a questão da mudança 

da iluminação para luz de LED que já gera uma economia para o município. 

E a energia solar é uma fonte de energia limpa, é uma das alternativas mais 

promissoras para obtenção energética. Sua captação por meio de painéis 

fotovoltaicos da luz solar é convertida em energia. Essa alternativa de 

geração de energia vem crescendo cada vez mais em virtude da redução dos 

preços e dos incentivos oferecidos para quem adota fontes renováveis de 

energia. Por isso, uma sugestão que a Administração Municipal faça um 

estudo, de uma possibilidade de investir numa alternativa de obtenção de 

energia da luz solar que poderia ser utilizada, quem sabe ainda no nosso 

parque aqui embaixo, onde foi o rodeio, alguma coisa de repente pode ser 

investida e usada na iluminação pública, porque nós temos ali o ginásio 

poliesportivo e ele possui uma grande área considerável, o telhado poderia 
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ser aproveitado. Então, é mais uma forma de se investir e gerar economias. 

Outro aspecto também que me preocupa, Senhor Presidente, é com relação 

aos táxis habilitados em nosso município. Muitos munícipes me relataram 

que determinados dias e horários não conseguem o atendimento deste 

serviço, não sabemos o porquê. Por isso, teríamos que alinhar este tema aí 

com os prestadores e ver a real questão do porquê, que muitas das vezes 

quando você necessita do táxi eles não atendem, não te dão suporte. Então é 

uma coisa que tem que ser avaliada. E por fim também, quero aqui aproveitar 

para parabenizar a família CTG Querência Westfaliana pelo belíssimo 

evento realizado no último final de semana, o 5º Rodeio Crioulo Estadual. 

Parabenizo da mesma forma a Administração Municipal pelo apoio na 

organização e realização do evento. Foi bem organizado e foi um sucesso, o 

meu muito obrigado, finalizou. Simone Aline Tischer Landmeier – 

Inicialmente cumprimentou a todos. Que bom que hoje estamos aqui pela 

primeira vez sem máscara. Quero deixar o registro então, que essa foi a 

primeira sessão que a gente pode vir aqui sem as máscaras. Quero também 

parabenizar o CTG Querência Westfaliana, assim como meu colega Evanir, 

pelo 5º Rodeio Crioulo. Apesar de o clima não ter colaborado o evento ainda 

foi um sucesso. Hoje também recebi a resposta da minha Indicação da última 

sessão. O Município apontou que ele já contempla no Programa Diversificar 

a lavagem das pocilgas e também dos aviários ali que foi o meu pedido. Eu 

sei que contempla, mas o valor que o programa diversificar contempla eu 

acho assim é um valor que, ele contempla muita coisa, transporte de esterco 

orgânico, aquisição de sementes de milho e soja, adubo. São várias coisas 

que o munícipe pode pegar aquele valor e então destinar para aquilo que 

mais precisa. Eu gostaria que tivesse sido feito um projeto específico para 

essa lavagem de pocilgas e aviários, porque eu acho que é uma coisa assim 

que iria ajudar bastante. Mas quem sabe mais adiante isso ocorra. Eu fui 

procurada por diversas pessoas já durante várias semanas, que me relatam o 

estado das estradas, principalmente no interior. As estradas e também o mato 

tomando conta. Eu sei que a Secretaria de Obras já está iniciando um 
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trabalho, mas está devagar. Assim, eu ando bastante pelo interior e as 

pessoas me procuraram bastante em relação a isso, e eu fico muito triste em 

ver o estado das estradas. Não sei se é porque não tem saibro, ou porque não 

tem brita ou não tem mão de obra, mas alguma coisa está acontecendo. Eu 

acho que isso tem que se tornar uma prioridade, o inverno está chegando, daí 

não vai mais ser possível ficar mexendo nas estradas porque está virado em 

buraco e barro agora nestes dias que choveu. Então, as pessoas que me 

procuraram são de várias localidades: Berlim Fundos, da Molke, da Schmidt 

Alta, Picada Horst, a estrada que vai para Paissandu e também da Picada 

Horst na Schmidt Fundos, da Bismark e sem contar que tem um exemplo 

também. Eu vejo assim que o trabalho da Secretaria está um pouco, eu 

acredito que está um pouco desorganizado. Porque um exemplo é lá da 

Lagoa do Tico-tico. Lá foi iniciado um trabalho, nossa, no capricho, ficou 

muito bom, foi aterrado a taipa do açude, foi alargada a estrada, para quem 

passou lá e viu estava muito bonito. Só que ele está inacabado, isso já faz 

meses. O mato, o inço já cresceram, a estrada já tem que ser feita de novo, e 

o trabalho ainda não foi nem concluído. Então eu pediria assim, que 

concluam estes trabalhos e que isso se torne uma prioridade, agora ainda 

antes do inverno. Porque assim, as pessoas elas cuidam dos seus acessos, 

aqui o nosso munícipe ele tem o pátio caprichado, ele também merece ter 

uma estrada boa. Por isso que hoje eu fiz uma Indicação, ela vai entrar depois 

ali em votação, e eu espero que os meus colegas, que vocês aprovem, que é 

a solicitação de prioridade para manutenção de estradas e roçadas. Muito 

obrigada, era isso, finalizou. Renato Gaspar Herbert - Inicialmente 

cumprimentou a todos. Vou ser breve aqui. Eu quero dizer que fiquei 

bastante surpreso esse final de semana com essa grande festa que aconteceu 

aqui em Westfália. Eu já vi em outros municípios estes eventos, mas quero 

aqui agradecer quem colaborou, a equipe de frente, a Prefeitura, que sábado, 

domingo, colocaram brita, saibro. O tempo não colaborou, mas não vamos 

reclamar, nós estávamos pedindo chuva estes dias aqui, então agora não 

vamos reclamar. Mas estão de parabéns, todo mundo colaborando, teve um 
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monte de eventos num município pequeno que nem Westfália. Eu viajo 

bastante, mas aqui estão acontecendo eventos grandes, que os municípios ao 

redor têm que ter vergonha. Poucos dias tinha dos motoqueiros, também foi 

um evento assim, não ouvi nada de reclamação, e ontem aqui também. Então 

vão ter meu apoio e se tiver outros eventos assim, que eu puder colaborar, 

estarei disposto. Quero aqui agradecer a Secretaria de Obras, como os 

colegas tudo falaram já, tem muitos problemas na estrada. Agora começou a 

chover, mas eu fiz um pedido na Linha Frank Fundos, também estava ruim 

a estrada, e eu quero agradecer pois fui atendido e foi feito um bom trabalho 

lá. Então, se agora em outras localidades podem também fazer o mesmo 

trabalho que lá, eu tenho que elogiar eles que foi feito um bom trabalho. Eu 

queria pedir para o pessoal da luz elétrica, na Linha Frank Fundos tem uma 

luz pública, bastante lâmpadas fluorescentes que não estão funcionando, aí 

se uma hora conseguem ver, o pessoal fez o pedido, me procuraram. Quero 

dizer aqui que mês que vem eu não vou estar aqui presente na Câmara, mas 

se um munícipe me chamar no telefone, ou como conseguir me comunicar, 

se eu posso ser útil, estou disposto. Não vou estar aqui, mas se alguém 

precisar da minha ajuda, se eu posso ajudar, eu vou dar o meu melhor. 

Agradeço a todos e uma boa noite, finalizou. Rejane Ahlert Eggers – 

Inicialmente cumprimentou a todos. Venho a esta Tribuna para solicitar a 

instalação de lixeiras de metal com tampa em alguns pontos específicos da 

cidade e interior. Fui procurada por vários munícipes que me solicitaram a 

instalação destes equipamentos urbanos tão necessários a limpeza como 

todo. Os pontos são os seguintes: junto a Lagoa do Tico-tico na Paissandu, 

a mesma se faz necessária pelo grande público que costuma frequentar este 

ponto turístico, principalmente aos finais de semana. A lixeira seria instalada 

próximo à entrada, facilitando inclusive o recolhimento do lixo. Também 

junto ao prédio onde se encontra o banco do Sicredi, pessoal está pedindo 

para colocar ali também. E também aqui junto a área verde, na Rua Armindo 

Altmann, no Bairro Monte Verde. Então se poderiam ser instaladas essas 

lixeiras. Quero também trazer aqui a esta Casa e aos munícipes que no dia 

mailto:legislativo@westfalia.rs.gov.br


 
 

O

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
      CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE WESTFÁLIA 

  

 
 
 

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488 – Bairro do Parque – Westfália/RS CEP 95.893-000 

E-mail: legislativo@westfalia.rs.gov.br Fone/Fax: (51) 3762-4553 

 

15 de março recebemos a visita do Assessor do Deputado Federal Marcon 

do PT. Ele trouxe uma importante emenda parlamentar, no valor de 

R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a compra de uma balança 

agrícola. Esta é uma importante conquista para nossa agricultura. A 

Prefeitura providenciará o terreno para a instalação da balança. Para isso 

estão verificando e estudando o lugar mais acessível. Essa possibilidade é 

um anseio dos nossos agricultores que em breve poderão estar se 

beneficiando com mais uma obra em prol dos munícipes. E também, antes 

da noite, recebi mais uma importante notícia sobre uma emenda parlamentar. 

A Assessora do Senador Paulo Paim do PT, ela confirmou o valor de 

R$100.000,00 (cem mil reais) para custeio na saúde. Por isso eu gostaria de 

dizer aqui que todas as emendas que o PT está trazendo a Westfália, mostra 

que é um partido que jamais esqueceu o nosso município, e de fato, honra 

suas emendas e auxílio aos projetos. Também quero ainda falar que estamos 

na semana do aniversário do nosso município. Gostaria de parabenizar todos 

os envolvidos na emancipação. Os líderes emancipacionistas que se 

dedicaram tanto, venceram obstáculos, e com a ajuda do povo conseguiram 

criar Westfália. Parabéns ao Prefeito e a todos os prefeitos que já tiveram a 

honra de estar à frente do cargo. Parabéns ao povo que faz com que sejamos 

um município destaque na região, com agricultura, indústria e comércio. No 

último final de semana tivemos o 5º Rodeio Crioulo Estadual promovido 

pelo CTG Querência Westfaliana, realizado no Parque Municipal de 

Westfália. Quero destacar os organizadores que não mediram esforços para 

realizar este belo evento. Além disso, no próximo final de semana teremos o 

Westfaliche Tanzabend, mais um evento que tem as festividades do 

aniversário do município. Convido a comunidade, tanto para prestigiar aos 

jogos germânicos que acontecem no sábado à tarde, como também para se 

divertir no baile onde os grupos apresentarão suas danças e animarão o baile. 

Muito obrigada, finalizou. PROJETO DE LEI Nº 28/2022 DO PODER 

EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a incluir meta no PPA e na LDO 

e abrir crédito adicional especial e dá outras providências. Colocado em 
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discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO 

DE LEI Nº 29/2022 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder 

Executivo a realizar a segunda impressão do Dicionário da Língua 

Westfaliana Brasileira – História e Contos Westfalianos e dá outras 

providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 30/2022 DO PODER 

EXECUTIVO (em regime de urgência): autoriza o Poder Executivo a 

contratar professores 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 31/2022 DO 

PODER EXECUTIVO: retifica a Lei 1.747/2021 que 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 32/2022 DO PODER 

EXECUTIVO (em regime de urgência): autoriza o Poder Executivo a abrir 

créditos suplementares no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais) e dá outras 

providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade de votos. Na oportunidade, também foi aprovado por 

unanimidade de votos o PEDIDO DE LICENÇA do vereador Renato 

Gaspar Herbert, para tratar de interesse particular, pelo período de trinta dias, 

a contar de primeiro de abril a trinta de abril do corrente ano. Ainda, foi 

aprovado por unanimidade de votos o PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

01/2022 solicitando à Administração informações referente a Saibreira 

localizada na Rota do Sol, e INDICAÇÃO solicitando à Administração 

Municipal que, junto a Secretaria de Obras, priorizem as roçadas e 

manutenção das estradas, ambos da edil Simone Aline Tischer Landmeier. 

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 quatro de abril de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas 

e trinta minutos na Câmara Municipal de Vereadores de Westfália. 
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    Valério da Fonseca                                                      Rejane Ahlert Eggers 

           Presidente                                                                    Secretária  
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