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ATA Nº 05/2022 – Ordinária 

 

No dia quatro de abril 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: Aline Sofia Schlieck, Anelise Grimm 

Horst, Carlos Möllmann, Evanir Roberto Baller, Jucimar Oneide Docena, 

Rejane Ahlert Eggers, 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 

Simone Aline Tischer Landmeier para ler uma passagem bíblica. Em seguida 

prestou compromisso e tomou posse a segunda suplente da Bancada do PT, 

Senhora Aline Sofia Schlieck, em virtude do pedido de licença para tratar de 

interesse particular do vereador titular Renato Gaspar Herbert - PT. Na 

sequência foi lida a Ata Ordinária nº 04/2022, que colocada em discussão e 

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

Grimm Horst- Primeiramente cumprimentou a todos. Inicialmente eu quero 

parabenizar a Prefeitura Municipal e em seu nome todas as secretarias e seus 

servidores pelos eventos alusivos aos 26 anos de Westfália. Meus nobres 

colegas já elogiaram o belo rodeio promovido pelo CTG na sessão anterior. 

Depois disso, tivemos na noite do dia 26 o baile com a solenidade de 

aniversário do Município, promovido pelo Westfälische Tanzgruppe que 

deu exemplo de planejamento, organização, divulgação, com a participação 

do Grupo Instrumental de Westfália, numa parceria com o Município. Para 

quem me conhece sabe que eu sempre falo isso e vou repetir por muitas 

vezes ainda, que nós servidores e agentes públicos recebemos pago para nos 

dedicar a estes eventos, mas é muito importante lembrar que as diretorias e 

membros destas entidades fazem isso totalmente de forma voluntária. E nós 

do setor público teríamos dificuldade em promover esses eventos sem o 

engajamento dessas diretorias e suas famílias. Temos que sim, dizer 

obrigada a todas essas pessoas, seja frente do CTG, Instrumental, corais, 

Associação Cultural ou Westfälische, enfim, todas as entidades. Cabe citar 

também as diretorias e colaboradores das entidades onde estes eventos 

acontecem, que doam o seu tempo, combustível para se deslocar e, acima de 
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tudo, usam sua liderança nas comunidades para mobilizar as pessoas e 

participar prestigiando eventos culturais que nos proporcionam momentos, 

onde nossos jovens e crianças tem a oportunidade de se divertir de forma 

saudável. Também quero aqui mencionar que no sábado, dia 02, foi o Dia 

Mundial da Conscientização do Autismo. Conforme noticiado no Blog 

Neurológica, no dia 1º de abril, como aqui no Brasil não temos estatísticas 

oficiais, foram usados dados norte-americanos, do CDC, que mostram que a 

prevalência do espectro autista que era 1 em cada 150 crianças, aos oito anos, 

em 2002, foi para 1 em cada 54 no ano de 2020. O mesmo Centro realizou 

novo estudo em dezembro de 2021, e agora já é de 1 diagnóstico em cada 

44. Peço que as pessoas acessem as redes sociais das prefeituras e 

acompanhem as publicações e esclarecimentos sobre esse tema. Informo que 

com o apoio da nossa colega Aline e demais setores do Município, em breve 

estaremos dando um importante passo nessa demanda, a nível de município. 

Finalizando, Senhor Presidente e nobres colegas, é com muita satisfação que 

trago para esta Casa o projeto de lei de minha autoria pra vossa apreciação. 

É o projeto 01/2022, trata-se da denominação da Estrada Pública Municipal 

da localidade de Linha Berlim, próximo ao campo do Esporte Juventude, 

para Rua Osmar Eggers. Numa justa homenagem ao seu ilustre morador que 

não mediu esforços para concretizar um anseio dos moradores daquele lugar 

pelo acesso asfáltico. Me recordo com clareza do dia da inauguração do 

asfalto, eu estava lá com meu pai que reside ali, com guarda-chuvas para nos 

proteger do sol intenso. E o senhor Osmar, na altura dos seus 84 anos, firme 

e disposto como sempre, fazendo um discurso representando a comunidade 

local. Eu peço apoio de vocês para que essa rua receba o seu nome, porque 

um dia, quando seus descendentes verem a sinalização em área e 

perguntarem o motivo, a família possa dizer com muito orgulho, que foi uma 

homenagem a memória de um homem de bem, que não tinha cargo político, 

mas exercia uma forte liderança comunitária, e com a sua luta e perseverança 

idealizou e conquistou um objetivo em prol de muitas famílias e o progresso 

de Westfália, muito obrigada, finalizou. Aline Sofia Schlieck – Inicialmente 

cumprimentou a todos. Agradeço aos eleitores que votaram em mim, que 

depositaram sua confiança nos meus ideais de trabalho. Gostaria de dizer 

que todas as anotações feitas durante a campanha, de pedidos dos munícipes, 
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foram entregues no início do mandato do Joacir e do Clécio. Conversei com 

alguns secretários referente ao que está sendo realizado no Município. Como 

somos o elo de ligação entre Administração e os munícipes, neste caso quero 

apresentar algumas informações trazidas. Pelo Lupatini que apresentou que 

neste momento há uma equipe realizando o trabalho para agricultura, como 

acessos, rede água e terraplanagem. Rede de água que demandou bastante 

tempo e pessoal durante os meses e no período da estiagem, essa equipe 

melhorou bastante os atendimentos deste setor da agricultura. E outra equipe 

está realizando trabalho nas estradas de forma geral e completo, essa equipe 

está atualmente realizando um trabalho de limpeza de bueiros, roçadas e 

alargamento nas estradas. Por ser um trabalho de qualidade, sua execução 

não é tão rápida, pede-se calma aos munícipes e em caso de alguma situação 

mais urgente, que entre em contato diretamente com o Secretário, Prefeito 

ou Vice-prefeito, todos se colocaram à disposição quando conversado com 

eles. Ainda informar que o Município recebeu um valor de R$245.000,00 

(duzentos e quarenta e cinco mil reais) do Deputado Federal Elvino Bohn 

Gass do PT, para pavimentação asfáltica da Rua Adolfo Hollmann. O total 

desta obra será de R$412.158,68 (quatrocentos e doze mil cento e cinquenta 

e oito reais e sessenta e oito centavos). Além disso, ainda os R$100.000,00 

(cem mil reais) que já foram repassados para a saúde pelo Partido, como 

mencionado pela colega Rejane. No setor da educação, conversei com o 

Lucas, Coordenador de Esportes e Turismo do Município. Disse que as ações 

aos poucos estão sendo retomadas, um exemplo foi o passeio ciclístico 

realizado em alusão ao aniversário do Município, assim como outras 

atividades e eventos comemorativos que tivemos neste mês, como já 

mencionado pelos demais colegas. O primeiro Mountain Bike (MTB) 

Westfália, realizado pelo RS Bikers de Cicloturismo com trajeto de 18km 

pelo Município, em agradecimento pelo apoio das Biscoitos Klain. Temos 

também em andamento, que iniciou na semana passada, a 5ª Edição do 

Campeonato de Canastra. E previstos agora ainda para o mês de abril a 

Oustefest em frente à Prefeitura, a partir das 16 horas, neste sábado. Então 

fica o convite para o dia 09 de abril, para a Oustefest em Westfália. Além 

disso, também reforçar a iluminação da pista de atletismo. No último sábado, 

dia 02 de abril, Westfália recebeu a visita do presidente da Federação de 
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Atletismo do Rio Grande do Sul, Marcos de Andrade, e o treinador da equipe 

de Novo Hamburgo, Mário, acompanhados pelo professor Laudenor. Eles 

conheceram a Pista de Atletismo do Município e avaliaram a estrutura como 

excelente para prática de atletismo. Então, com isso reforço que a iluminação 

facilita, principalmente a execução de atividades físicas antes da noite e 

durante a noite. Também houve o início do Programa de Educação Parental 

– Gerações em Conexão, momento muito importante entre pais e professores 

que fortalece o aprendizado das crianças e adolescentes, e o vínculo entre 

família e escola, de extrema importância para nossos pequenos munícipes, 

que serão o futuro do nosso município. Esse projeto terá continuidade nos 

meses de abril e maio. Referente ao autismo, enquanto município precisamos 

nos adequar e ter um atendimento especial para essas crianças, adolescentes 

e adultos. Por isso estão se reunindo Assistência Social, Saúde e Educação 

para debater sobre o assunto, conforme já mencionado pela colega Anelise. 

Para terminar, dizer que precisamos dialogar, quanto mais conversarmos, 

melhor nos entendemos. Depois de um período de pandemia, que foi difícil 

para todos, ficamos mais individuais, sozinhos, muitas vezes cada um com 

seu celular, tivemos menos contato com as pessoas da comunidade em geral. 

Hoje temos anseio para que tudo volte ao normal e no ritmo que estávamos 

antes, mas as coisas mudaram. Precisamos de empatia e acolhimento para 

com as pessoas. Mas a pandemia não foi de todo mal, porque ela também 

nos ensinou a parar e ver o que está em nossa volta, valorizar o que temos 

de mais importante, que são as pessoas mais próximas, a família. Muito 

obrigada, finalizou. PROJETO DE LEI Nº 33/2022 DO PODER 

EXECUTIVO: dispõe sobre a política municipal de proteção dos direitos 

da criança e do adolescente, sobre a criação do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar e do Fundo 

Municipal para a Criança e o Adolescente do município de Westfália e dá 

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

unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 34/2022 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 35/2022 DO PODER 
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EXECUTIVO (em regime de urgência): altera a Lei 1503/2018 que dispõe 

sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores do Poder 

Executivo Municipal de Westfália e dá outras providências. Colocado em 

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

DE LEI Nº 01/2022 DO PODER LEGISLATIVO: é denominada de Rua 

Osmar Eggers a Rua até então chamada de Estrada Pública da localidade de 

Linha Berlim. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade de votos. Correspondências recebidas: Tribunal de Contas 

do Estado, 18 de março de 2022 – parecer prévio do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Sul relativo ao julgamento das contas anuais dos 

Gestores do Executivo Municipal, do período de 2019, Senhor Otávio 

Landmeier e Senhora Evanete Inez Horst Grave. Ofício nº 38/2022 do Poder 

Executivo, 04 de abril de 2022 – em resposta ao pedido de informação nº 

01/2022 referente a saibreira localizada na Rota do Sol. 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 

dezoito de abril 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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