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ATA Nº 08/2022 – Ordinária 

 

No dia dezesseis de maio 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: 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. Sendo que a vereadora Anelise Grimm Horst, previamente comunicou ao 

Presidente da Câmara de Vereadores que não estaria presente na Sessão Ordinária, por 

motivo de saúde, apresentando atestado médico, motivo este que se mostrou plenamente 

justificável no entendimento da Mesa Diretora, estando tudo de acordo com o Regimento 

Interno deste Órgão. 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 07/2022, que colocada 

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

Gaspar Herbert – Inicialmente saudou a todos. “É com grande satisfação que venho aqui 

informar dois acontecimentos importantes que vão ajudar no crescimento do nosso 

município. Em primeiro lugar fiquei contente em saber que a Saibreira que está situada 

na Rota do Sol, próxima ao Frigorífico Angus, teve sua licença aprovada e está liberada 

para a retirada de saibro. Como nós estamos próximo ao inverno essa liberação veio num 

bom momento, porque muitas propriedades necessitam do material para teremos um bom 

acesso. Quero aqui destacar também que já estão em fase final as obras da nova ponte 

sobre o Arroio Boa Vista, na localidade de Linha Frank, divisa entre os municípios de 

Westfália e Teutônia. A conclusão dessa obra teve demora devido a muitas chuvas e falta 

de material específico no mercado, uma vez que muitas empresas reduziram a produção 

devido a pandemia. A estrutura da ponte está recebendo os ajustes finais de pintura e logo 

o trabalho estará concluído. A inauguração da ponte será no dia 20 de maio de 2022, 

sexta-feira, às 10h30min da manhã. A cerimônia ocorrerá nas imediações da nova ponte 

e desde já convido integrantes da Câmara de Vereadores de Westfália e a comunidade em 

geral para se fazer presente. O aterro à ponte no momento não receberá asfalto logo, pois 

precisa um tempo para firmar-se e assim poderemos concluir o acesso com qualidade. 

Acredito que ainda nessa administração será concluído o acesso do asfalto a ponte. Sendo 

o que tinha no momento, obrigada pela atenção e uma boa noite a todos.’’ Finalizou. 

Simone Aline Tischer Landmeier - Inicialmente cumprimentou a todos. “Quero 
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parabenizar a toda equipe que organizou o Baile Só Delas que ocorreu na última sexta-

feira, dia 13. A ideia do evento surgiu a partir de um grupo de amigas que idealizaram o 

evento. A partir disso, convidaram outras mulheres, dentre elas eu e a colega Rejane 

também, e foi firmado uma parceria com o Esporte Clube Juventude que resultou em 

sucesso absoluto. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada em participar de algo 

tão bonito. Nós não apenas nos divertimos muito, mas conseguimos ajudar outras 

mulheres que também lutam por uma causa maior, pois parte da renda vai ser doada para 

Liga de Combate ao Câncer. Quero ainda agradecer a diretoria do Esporte Clube 

Juventude por abraçar a causa, as idealizadoras do evento, e toda equipe que se formou a 

partir delas, e também a todas as mulheres que vieram prestigiar o nosso baile. Foi com 

certeza uma noite muito especial. Na quarta-feira da semana passada, dia 11, nós, o PP de 

Westfália, recebeu mais uma vez o Deputado Vilson Covatti, acompanhado de seus 

assessores, representando seu filho Deputado Federal Covatti Filho, tivemos como 

sempre um encontro muito proveitoso. Mas, neste momento também foi nos informado 

que a Emenda que o Deputado destinou para o Município para pavimentação asfáltica da 

Rua Carlos Schroer Filho, que inclusive essa Emenda foi cadastrada em setembro do 

último ano, está com uma cláusula suspensiva pois ainda não foi feita a licitação pelo 

Município. E por esse motivo ainda também não foi feito o pagamento, pois o pagamento 

depende da licitação. Conversei com a Eliane, Secretária da Administração, que informou 

que o projeto está em análise na Caixa Econômica Federal. Então eu peço agilidade e 

comprometimento, pois eu não gostaria que Westfália perdesse um recurso que soma 

R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Outra questão que eu quero trazer aqui, 

eu sempre deixei claro que eu sou a favor de terceirizar alguns serviços, mas também 

sempre deixei muito claro que eu cumpriria com a minha função de vereadora. E dentre 

todas as funções que cabem ao vereador eu creio que fiscalizar seja uma das mais 

importantes, afinal nós não somos apenas a voz do povo, nós somos os olhos também. Eu 

acompanho o Portal da Transparência, que está disponível a todos junto a página da 

Prefeitura, e me chamou atenção uma licitação, a licitação 02/2021 no quesito valor e 

quantitativo. Essa licitação é de modalidade chamamento público/ credenciamento, o 

objetivo dela, prestação de serviços, de limpeza, roçada e pintura, data de abertura 23 de 

março de 2021, os órgãos - secretaria de obras. Nessa licitação aqui foi licitado, no item 

1 - serviço de limpeza e roçada de rua, 50 mil metros a R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) 

– R$ 22.500,00 (vinte dois mil e quinhentos reais). Serviço de pintura de meio-fio, 50 mil 
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metros, totalizando R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e o valor do metro é 

R$ 0,25 (vinte e cinco centavos). Serviço de roçada em geral 50 mil metros a R$0,25 

(vinte e cinco centavos) o metro – R$12.500,00 (doze mil quinhentos reais). Mas o que 

mais me chamou atenção é o item 4, serviço de pintura em travessia e quebra mola, 50 

mil unidades foram licitadas. O valor unitário é de R$20,00 (vinte reais), totalizando nada 

mais, nada menos, que um milhão. Então, se eu estiver errada, por favor me corrijam, eu 

gostaria de não estar certa. Eu gostaria de estar errada, porque todo mundo sabe que no 

nosso município, eu acredito que tenha talvez em torno de 20, somando quebra-molas e 

travessias unidades. Porque licitar 50 mil? Não tem cabimento. Então, quem responde por 

esse fato é o Prefeito, mas é impossível que ninguém tenha visto. Afinal, servidores 

elaboram a licitação, concretizam o contrato com a empresa vencedora, os dados são 

passados para o Portal da Transparência, e assim por diante. Aí eu pergunto, ninguém 

estranhou um município com em torno de 20 quebra-molas, somado ali travessias, licitar 

um milhão para pintura de 50 mil unidades dos mesmos, e ainda fornecer as tintas e 

solventes. Aí eu fiquei ali pensando um pouco, pode ser também uma jogada contábil para 

fabricar o superávit, já que o valor que não é gasto, ele volta para o caixa como superávit, 

aí parece que economizaram, mas na verdade não economizaram, porque licitaram um 

valor extraordinário. Então, aí ele volta por superavit, volta para o caixa, e depois dá para 

usar esse valor de uma forma bem mais fácil, dá para destinar onde interessa. Mas daí 

mais adiante os valores também não condizem com a realidade, os valores empenhados. 

Aí lá no Portal eu gerei os empenhos emitidos e constatei que foi pago a pintura de 700 

unidades de travessias elevadas e quebra-molas, gerando R$14.000,00 (catorze mil reais). 

E outra coisa que me chamou atenção também são os 100 mil metros de meio-fio que 

foram pintados, totalizando R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tem alguma coisa 

errada nisso, ou é incompetência, ou é malandragem. Porque eu não creio que isso aqui 

possa estar certo, mas até para ser malandro a gente tem que ter um pouquinho de 

competência. Então, eu analisei todos esses dados, eu extrai eles do Portal da 

Transparência, está tudo aqui impresso, a licitação, o contrato com a empresa e os 

empenhos emitidos. Então eu gostaria que depois vocês, meus colegas, analisassem esses 

documentos e eles estão também disponíveis a quem quiser olhar lá no Portal da 

Transparência, é só acessar e olhar, é público. Então Senhor Presidente e colegas 

Vereadores, eu solicito que sejam tomadas as medidas cabíveis nessa situação, eu peço 

assessoramento jurídico para podermos esclarecer esse caso. Nós temos a obrigação de 
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cobrar e zelar pelo recurso público que é gerado a partir de muito suor dos nossos 

munícipes. Eu não admito gastar dinheiro desse jeito. E essa noite ainda vão tramitar na 

Casa vários projetos importantes, totalizando um valor alto, então desde já eu peço aos 

gestores responsabilidade, coerência e principalmente transparência com o recurso 

público. Boa noite.’’ Finalizou. Rejane Ahlert Eggers – Inicialmente cumprimentou a 

todos. “As últimas semanas foram intensas de chuvas e mau tempo, assim se sucederam 

diversos estragos nas estradas do interior. Dessa forma, fui procurada por munícipes 

relatando a necessidade de reparo nessas áreas. Então entrei em contato com o Secretário 

de Obras, o Lupatini, que prontamente informou que está sendo realizada uma limpeza 

nas estradas por uma equipe de obras e, além disso, também no dia de hoje foi destinada 

uma patrola para iniciar a manutenção das vias onde há mais danos. Também já está sendo 

providenciado saibro para cobrir as áreas mais danificadas das estradas. O asfalto da 

Linha Schmidt Fundos que está em processo de recuperação naquelas áreas que estão 

danificadas. É preciso a compreensão de todos, em virtude de que a chuva vem atrasando 

os trabalhos. E também vale aqui salientar uma conquista do Município, como o colega 

também já comentou, no dia de ontem foi liberada a ponte sobre o Arroio Boa Vista que 

na sexta-feira terá sua inauguração, uma obra tão aguardada por todos. E ainda gostaria 

de ainda aqui enfatizar o Baile só Delas ocorrido na última sexta-feira, no qual tive a 

honra de ser convidada para fazer parte da organização, como também a minha colega 

Simone, e a gente com isso contribuiu com uma equipe que não mediu esforços para 

realizar um ótimo evento. Proporcionamos muita diversão para mulheres da região e 

quero agradecer ao Esporte Clube  Juventude da Berlim que sediou o local e contribuiu 

para o sucesso da festa e parte do lucro do evento será revertido em doação para a Liga 

de Combate ao Câncer de Teutônia, era isso aí, muito boa noite.’’ Finalizou. Jucimar 

Oneide Docena - Inicialmente saudou a todos. “Primeiramente eu gostaria de agradecer 

aos vereadores que autorizaram a minha licença no próximo mês, todos sabem que estou 

no meu último ano da faculdade, então eu tenho muitas provas no mês que vem e eu 

preciso me dedicar, os estudos tudo é caro, tudo envolve dinheiro então eu vou ceder a 

minha colega Pauline Dahmer e tenho certeza que ela fará um excelente trabalho aqui. 

Também gostaria de agradecer as palavras da Simone e da Rejane, eu como integrante da 

diretoria do Juventude e em nome do presidente Evanir, agradecer as mulheres que 

escolheram a sede do Juventude para fazer esse animado baile, e tenho certeza que o 

Esporte Clube Juventude jamais negará uma data para que uma nova festividade como a 
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que aconteceu seja feita nos próximos anos, pode ter certeza disso, o Esporte Clube 

Juventude sempre será parceiro porque entende que, eu estive lá porque eu tive que 

trabalhar, é um baile só pra elas, mas foi muito legal ver, as mulheres se divertiram muito, 

então parabéns pra elas porque elas fizeram uma excelente festa, foi muito bonito mesmo. 

Senhor Presidente, hoje estão entrando três projetos de lei, todos eles têm a sua 

importância, asfaltamento, enfim, mas eu gostaria de destacar três projetos que 

ultimamente a gente tem visto com maior frequência que tem apertado a sola do sapato, 

eu sou um defensor da causa animal, eu sei que a Simone também é, a Vereadora Tais, 

talvez tenham outros aqui que fazem parte da causa animal. Agora está entrando o Projeto 

de Lei número 46 e eu gostaria que os colegas vereadores entendessem que existem 

muitos animais que são abandonados nas vias públicas, em situação de abandono e a gente 

não pode fechar os olhos, a gente tem que fazer a nossa parte. Temos visto que em outros 

municípios também, todos municípios estão de uma forma ou de outra, estão aprovando 

leis, uma legislação que possa pelo menos custear um pouco as despesas, porque toda vez 

que tu leva um animal para um veterinário tem custo e a gente sabe que os custos não são 

baixos. E esses cachorros abandonados de uma forma ou de outra eles podem causar 

danos à saúde pública, então nós temos que acabar nos preocupando com isso. Então eu 

gostaria que os colegas Vereadores com atenção aprovassem esse projeto e incentivem 

principalmente os defensores da causa animal, desta ONG aqui do Município que está se 

organizando, está forte e ela está buscando apoio. Acho que então o Gestor Público 

fazendo sua parte, nós como vereadores aprovando, nós vamos fazer a nossa parte de 

melhorar a saúde animal do nosso município. Também vejo o Projeto número 55, no 

decorrer do ano muitas pessoas as vezes nas festividades nos colocam que estão 

aguardando cirurgias, cirurgias eletivas, estão na fila, e conversando uns dias atrás com o 

Prefeito ele falou que ele iria disponibilizar um recurso pare que pudesse atender essa 

demanda reprimida. Então o Projeto número 55, gostaria também que os Vereadores 

lessem com bastante atenção e que aprovassem porque existem muitas pessoas nas filas 

e nós temos que atendê-las. Então está disponibilizando R$100.000,00 (cem mil reais) 

para o Hospital de Estrela que serão usados para realização de cirurgias eletivas. Da 

mesma forma o Projeto 56, nós temos muitas pessoas aguardando cirurgias, 

principalmente de Catarata, no Hospital de Encantado. Pouco mais de 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais) está sendo disponibilizado para o pagamento destas cirurgias, são todas 

pessoas que foram atendidas no Posto de Saúde e estão numa fila de espera. Com certeza 
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não vão ser somente esses 25.000,000 (vinte e cinco mil reais), amanhã ou depois nós 

vamos ter que usar mais porque nós temos muitas pessoas na fila e nós temos que dá um 

atendimento a essa demanda. Também não posso deixar de salientar o colega Gaspar que 

falou da ponte da Linha Frank, eu tive o privilégio de sábado à noite passar naquela ponte, 

eu já fiz a minha inauguração antes da chuva e ficou muito bom, tanto da parte de 

Teutônia, como Westfália, ficou muito legal. Isso é uma ponte que há muitos anos ela era 

requerida pela comunidade da Frank e da Boa Vista, onde pertence a Teutônia, então 

parabenizar os dois municípios pelos trabalhos. Demorou, tiveram diversos problemas, 

mas o importante é que a obra está pronta e quem puder se fazer presente na inauguração 

será bem recebido. Também não posso deixar de falar sobre a fibra óptica no nosso 

município, foi licitado, já tem a empresa vencedora, já foi assinado, que é a fibra digital. 

Inclusive na sexta de noite, na comunidade da Berlim, uma senhora me procurou que ela 

está com o sinal muito baixo, muito lento e o filho dela necessita para estudar. Então ela 

veio me cobrar pra ver quanto tempo iria demorar e assim que estivesse ok eu disse que 

eu daria um retorno pra ela, então se ela caso amanhã ou depois ficar sabendo pelos meios 

de comunicação, se não no próximo final de semana eu falo com ela. Então essa fibra 

com certeza vai ajudar muito na qualidade do sinal, principalmente para o pessoal do 

interior. Também temos muitas cirurgias na parte da traumatologia, que é uma demanda 

reprimida também, estamos aguardando o Hospital de Teutônia, estão fazendo 

levantamento em questão de valores e enfim, quantas cirurgias eles podem fazer. Prefeito 

me falou que nos próximos dias, assim que tiver uma posição, estará encaminhando um 

projeto de lei para nós também para aprovação. Era isso senhor Presidente, agradeço a 

oportunidade, estarei com vocês a partir de primeiro de julho.’’ Finalizou. PROJETO 

DE LEI Nº 46/2022 DO PODER EXECUTIVO: dispõe sobre animais comunitários no 

município de Westfália, estabelece normas para seu atendimento e dá outras providências. 

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

DE LEI Nº 47/2022 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a efetuar 

despesas de até R$ 8.235,00 (oito mil, duzentos e trinta e cinco reais) para as 

comemorações do Dia da Família no Parque, e dá outras providências. Colocado em 

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

48/2022 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 

suplementares no valor de R$ 751.719,36 (setecentos e cinquenta e um mil, setecentos e 

dezenove reais e trinta e seis centavos) e dá outras providências. Colocado em discussão 
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e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 49/2022 DO 

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

valor de R$ 649.237,48 (seiscentos e quarenta e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e 

quarenta e oito centavos) e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 50/2022 DO PODER 

EXECUTIVO: 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 51/2022 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder 

Executivo a abrir créditos suplementares no valor de R$ 450.910,88 (quatrocentos e 

cinquenta mil, novecentos e dez reais e oitenta e oito centavos) e dá outras providências. 

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

DE LEI Nº 52/2022 DO PODER EXECUTIVO: 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 53/2022 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 54/2022 DO 

PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Hospital 

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

unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 55/2022 DO PODER EXECUTIVO: 

autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares no valor de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 56/2022 DO PODER 

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

R$ 25.388,70 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta centavos) 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 Jucimar Oneide Docena, para tratar de interesse particular, pelo 

período de trinta dias, a contar de primeiro de junho a trinta de junho do corrente ano. 

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 seis de junho 

de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas na Câmara Municipal de Vereadores de 

Westfália. 
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    Valério da Fonseca                                                      Rejane Ahlert Eggers 

           Presidente                                                                    Secretária  
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