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ATA Nº 11/2022 – Ordinária 

 

No dia quatro de julho 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 a vereadora Simone Aline 

Tischer Landmeier para ler uma passagem bíblica. Na sequência foi lida a Ata Ordinária 

nº 10/2022, que colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. 

Uso da tribuna: Jucimar Oneide Docena- Inicialmente saudou a todos. “Primeiro 

assunto Senhor Presidente, nós recebemos uma denúncia anônima no site aqui da Câmara, 

e a respeito não vou citar nomes pra preservar a imagem de todos porque todos são 

inocentes até que se prove o contrário, de funcionários que não estariam cumprindo 

devidamente o seu serviço. Então, como coordenador, pedi para que a assessora jurídica 

conversasse com o Presidente e encaminhasse isso ao Executivo para que tomasse as 

devidas providências. Temos que averiguar, como a pessoa não se identificou fica difícil 

de dar um retomo para essa pessoa, por isso estou usando a Tribuna, que é direito meu, 

para comunicar que estamos fazendo a nossa parte. Vamos ouvir o Executivo, o que tem 

a dizer sobre isso, e assim que tivermos um posicionamento, dependendo do resultado, 

todo mundo terá conhecimento do resultado. Segundo assunto, Senhor Presidente, eu 

estive afastado no mês de junho para tratar de assuntos particulares, e surgiram uns 

assuntos aqui na Tribuna, e inclusive, até ontem um munícipe me procurou porque não 

está entendendo bem o que está acontecendo. A respeito, principalmente dessa questão aí 

dos cinquenta mil quebra-molas, acho que é uma coisa assim, e das horas de máquinas, 

porque de oitocentos foi para cinco mil, ou coisa assim parecida. Então de uma forma 

bem geral, não só esse munícipe, outros que me questionaram, mas de uma forma geral a 

todos que não ficou muito claro essa colocação. E não estou aqui para condenar quem 

trouxe o assunto, acho que cada um é livre, fala o que quer, não estou condenando de 

forma alguma. Cada vereador tem seu espaço pra vir aqui falar o que bem entender. Mas 

assim, ficou só uma certa dúvida e eu estou me dirigindo diretamente aos munícipes, nem 

a vereadora que trouxe o assunto, isso é assunto que só diz respeito a ela. A respeito 

dessas horas, eu já trabalho há mais de vinte e dois anos no setor público e isso é uma 
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coisa muito natural. Em 2018 existia um número x de máquinas, caminhões aqui na 

prefeitura, e com o tempo novas máquinas foram adquiridas. E você sabe que para abrir 

uma licitação, tudo é custo. Tem editais, publicações, as vezes fica rolando dias e dias, 

recurso, do recurso, do recurso, quando vê já passou a metade do ano. Então muitas vezes, 

muitas prefeituras, eles fazem licitações por um período de até cinco anos, eles abrem 

licitação e ele pode ser renovado por até cinco anos, a critério da administração. O Valério 

que está aqui a mais tempo, já por diversas vezes aprovamos o contrato do Hospital que 

sempre é renovado de cinco em cinco anos, e porque o Município faz assim, para evitar 

fazer licitação todo ano, ele faz desta forma, porque daí virou o ano, faz um aditivo e 

segue o barco, já está licitado. Houve um deságio, houve um superavit, um aumento 

excessivo das horas, ou a pessoa reclamou, ou a empresa reclamou porque o valor está 

muito baixo, enfim, é só entrar com um pedido de reequilíbrio econômico e financeiro 

que tudo será feito da forma da lei. Então esse aumento dessas horas, se tu for olhar de 

cinco mil horas, por um período de cinco anos, dariam mil horas por ano. Então de 

oitocentas para mil horas/ano seriam duzentas horas, só que vocês sabem que as máquinas 

de 2018 e hoje, 2021, 2022, praticamente essas máquinas já estão bastante danificadas, e 

como o colega vereador, não na Sessão anterior, acho que ele foi muito bem na colocação, 

é uma projeção. Então, não se preocupem munícipes, cinco mil horas, vinte mil horas, 

cem mil horas, trezentos milhões de quebra-molas, não se preocupem com esse número. 

É que nós somos obrigados, por força de lei, estipular, e isso não é crime, basta que tenha 

recurso em caixa. Se não usar, não tem problema, é um número que está lá, porque tu só 

pode chegar até esse número aí. Agora, se gastasse essas cinco mil horas neste primeiro 

ano, aí é preocupante, nós temos que fazer um levantamento do que aconteceu, porque 

tem que ver o que foi empenhado, liquidado e pago, isso que importa, a projeção é apenas 

um número, número que nós temos que nos basear. Vocês imaginam se fizesse uma 

licitação para cem horas, aí a patrola, o caminhão, a retro, ou não sei o que, daqui a pouco 

dá cento e vinte horas, essas vinte horas não dá pra fazer, aí o caminhão fica parado, o 

produtor esperando uma carga de brita, de saibro, e os caminhões parados porque não tem 

horas licitadas. Então que se jogue pra frente, não tem problema isso aí. Então, não se 

preocupem com isso aí, não se preocupem, esse número é apenas um número aleatório, 

não deem bola pra isso aí. Nós vereadores, nós temos que nos preocupar com quantas 

horas foram empenhadas, liquidadas e pagas, é isso que nós temos que fiscalizar.” Aparte 

Simone Aline Tischer Landmeier- “Boa noite. Realmente essa questão fui eu que trouxe 
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aqui na Tribuna, e foi uma questão que me foi solicitada por um munícipe, e as horas em 

2018 eram quinhentas horas, e realmente chamou a atenção. E eu trouxe essa questão para 

Tribuna, pedindo uma explicação, e é essa explicação que a gente precisa receber. Eu 

acho que o munícipe também tem dúvidas, então eu espero que assim fique claro, eu acho 

que e essa também é a função do vereador, era isso.” Jucimar Oneide Docena – “Com 

certeza, por isso logo no início eu disse assim, eu respeito o que a vereadora falou, tenho 

maior respeito por todos vereadores aqui dentro, e ela foi questionada, eu acho que ela 

tem que buscar essa informação, ela tem que buscar, ela fez o papel dela em buscar. Eu 

não sei se eu faria a mesma coisa que ela fez, isso eu não sei, mas eu respeito a opinião 

dela, como eu sei que ela respeita a minha e cada um de nós a respeita a opinião do colega. 

Daí então, voltando ao assunto, é esse fato que nós temos que nos atentar, somente a isso, 

fiscalizar aquilo que foi empenhado e pago. O resto, aquele número que nos assusta, nós 

temos que deixar de lado, tá bom pessoal. Acredito que eu procurei ser o mais claro 

possível, e se alguém tiver dúvidas, por favor, traga essa informação que a gente vai estar 

aqui respondendo. Pra finalizar Senhor Presidente, eu gostaria só de agradecer a 

comunidade da Berlim, a todas as pessoas que trabalharam no dia de ontem, em nome do 

presidente Evanir, ele pediu para que eu fizesse isso. Agradecer a toda comunidade, todas 

as pessoas, independentemente se são de lá ou são de fora, que ajudaram no dia de ontem, 

porque eu sei que foi bastante trabalhoso para todos, foi um dia não tão bonito como o 

dia de hoje, mas assim, precisávamos do apoio de todos. Então, queremos agradecer a 

toda comunidade, agradecer a torcida também, e todos que se empenharam de alguma 

forma. E agradecer a todos que não houve tumulto, não houve briga, não houve nenhuma 

confusão. Isso é o mais importante, era isso, uma boa noite.” Evanir Roberto Baller- 

Inicialmente saudou a todos. “Senhor Presidente, eu hoje vim trazer um assunto aqui que 

me assustou bastante nos últimos dias, inclusiva passou ontem no Fantástico. Tivemos 

um fato com uma criança numa creche em Petrópolis no Rio de Janeiro, que veio a óbito 

por engasgamento devido a uma fatia de maça, pois faltou preparo dos funcionários que 

atuavam lá na creche. E eu vejo que é importante que professores e profissionais que 

atuem em creches, até mesmo funcionários públicos que trabalham na secretaria de obras, 

nas repartições públicas, nós deveríamos ter pessoas preparadas para este tipo de situação. 

Tivemos um fato semelhante também aqui em Teutônia, na semana passada, não to me 

recordando bem, de uma criança que se engasgou, e os pais ligaram para a sala de 

operações da Brigada lá de Teutônia, o 190, e a pessoa que estava lá de plantão orientou 
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muito bem os pais para fazerem o procedimento correto e a criança reestabeleceu a 

respiração. Então, também aqui quero parabenizar a Brigada Militar pele eficiência no 

atendimento, parabéns para os profissionais da Brigada e eu já atuo há vinte e seis anos 

na área da segurança do trabalho, procuro sempre me aprimorar. E eu vejo que daqui a 

pouco é importante fazer uma reciclagem, um treinamento e pegar pessoas de diversas 

áreas da Prefeitura, preparar para estes tipos de situação. Porque eu imagino os pais que 

tem um filho, uma criança pequena que chega a ter um engasgo, ou uma situação 

semelhante com leite ou mesmo com alimento. Então, se a pessoa não está preparada ela 

entra em pânico e não sabe o que fazer. Então aqui vai a minha preocupação quanto a 

isso, eu acho importante. Talvez a Administração já tenha feito algo, mas vejo que isso é 

importante, preparar pessoas aqui internamente, que saibam agir de forma correta nessas 

situações. Então, seria essa minha colocação porque também tenho filhos e eu sei como 

é assustador quando a criança chega numa situação dessas, então vai aqui o meu registro 

de preocupação, meu muito obrigado.” Finalizou. Carlos Möllmann- Inicialmente 

cumprimentou a todos. “Hoje eu venho aqui com uma questão que eu já comentei em 

fevereiro deste ano, na Linha Frank, que eu pedi que fosse feito um acostamento. Eu 

venho reforçar o pedido que não teve nenhuma resposta até hoje, que fosse dado uma 

olhada nisso com atenção, aqui na Linha Frank, que fosse feito ao lado da pista ao menos 

um acostamento, para as pessoas poderem caminhar e nós termos segurança, porque 

alguns dias atrás quase aconteceu um atropelamento. Então, gostaria de ver se a 

Administração tem uma resposta para poder tomar uma providência sobre isso. Mais um 

fato que algumas pessoas da Linha Paissandu também me procuraram, ali no colégio da 

Paissandu, passando o colégio nós temos um córrego ali e também que fosse dado uma 

olhada, que fosse colocado alguma proteção mais resistente ali, porque também é carros 

que passam, e tem um buraco profundo do lado, não que alguém vai cair dentro daqui 

alguns dias e aconteça o pior. E ali no colégio também uma vez nós tinha dois quebra-

molas, na Paissandu, e com o recapeamento do asfalto esses quebra-molas foram tirados 

e hoje temos colégio, crianças e nem faixa de pedestre, não temos mais nada. Então 

também, se pudessem dar uma olhada e pintar as faixas de novo, que já foi até licitado 

essas faixas, provavelmente nos próximos dias vai ser pintada. Então se pudessem 

priorizar  isso também. Mais um assunto, seria os trilheiros, agradecer aí que o povo me 

pediu para agradecer os trilheiros que depois do evento que eles tiveram em fevereiro, ele 

recolheram as placas de sinalização que eles colocaram, então o povo pediu para 
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agradecer a eles que depois da trilha, fizeram a limpeza também das placas, então 

agradecer os trilheiros pelo belo serviço deles. E mais uma que o povo me pediu seriam 

algumas paradas de ônibus no interior para os alunos, dias de chuva, agora estamos no 

inverno, as crianças têm que esperar o ônibus passar, e estão ali, com o guarda-chuva, se 

molhando. Se pudessem tomar uma providência, fazer algumas paradas de ônibus em 

alguns pontos, seria isso. E mais, aqui no nosso Parque nós temos um parque muito 

bonito, alguns munícipes também me procuraram pedindo se fosse possível fazer ao lado 

da praça aqui do ar livre uma pista de skate, para as crianças nos finais de semana, já que 

temos o parque aí junto e uma pista de ciclovia, também para o ciclismo, para os jovens 

também aproveitarem, aí não precisam estar correndo rua, se tiver um lugar para eles 

ficar, seria isso. Mais uma, o pessoal do interior me procurou muito por causa da Emater 

também. O pessoal está querendo investir e a Emater acho que não está conseguindo 

acompanhar, sabe. Agilidade, um pouquinho mais de agilidade então a Emater ali, porque 

nós sabemos que nossa maior renda vem da agricultura. Então, se a Emater puder dar uma 

atenção mais para os nossos agricultores e poder adiantar os projetos e poder visitar as 

propriedades, eu agradeceria muito. Para hoje seria isso, muito obrigado.” Finalizou. 

Renato Gaspar Herbert – Inicialmente cumprimentou a todos. “ Quero aqui reforçar o 

pedido do colega Carlos vereador. Na Frank é muito necessário fazer esse acostamento, 

tem bastante caminhão pesado, eu passo diariamente, época de inverno fica logo escuro, 

fica mais perigoso, pessoal voltando do serviço, e quero reforçar o pedido, muito bem 

colocado. E gostaria aqui também de convidar para o evento da Secretaria da Educação, 

Turismo, Cultura e Desporto, um evento estadual, Troféu Westfália de Atletismo. 

Ocorrerá no próximo sábado, dia nove de julho, na Pista Atlética localizada no Parque de 

Eventos do Município de Westfália. Nossa pista conta com os requisitos oficiais exigidos 

pela Federação de Atletas do Rio Grande do Sul. O evento contará com a participação de 

dez equipes de atletismo de todo estado do Rio Grande do Sul, mais de duzentos jovens, 

atletas de alto nível, com vários atletas daqui do nosso Município. Aí convido a toda 

população, quem quiser assistir. Obrigado a todos e uma boa noite.’’ Finalizou. 

PROJETO DE LEI Nº 65/2022 DO PODER EXECUTIVO (em regime de urgência): 

autoriza chamamento público para credenciamento de empresas especializadas na 

locação de caminhões e máquinas pesadas e dá outras providências. Colocado em 

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

62/2022 DO PODER EXECUTIVO: autoriza a instituição de campanha de estímulo ao 
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aumento da arrecadação de tributos através da campanha “2º Natal Premiado de 

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

unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 63/2022 DO PODER 

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

de R$ 195.604,48 (cento e noventa e cinco mil, seiscentos e quatro 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 64/2022 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. 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 julho de dois 

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

 

 

 

    Valério da Fonseca                                                      Rejane Ahlert Eggers 

           Presidente                                                                    Secretária  
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