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ATA Nº 12/2022 – Ordinária 

 

No dia dezoito 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 o vereador Carlos Möllmann para ler uma passagem bíblica. Na 

sequência foi lida a Ata Ordinária nº 11/2022, que colocada em discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Uso da tribuna: Tais Pott 

Rückert- Inicialmente cumprimentou a todos. “Primeiramente gostaria de 

parabenizar a Administração Municipal pelo evento Arraiá da Amizade, mas 

principalmente pela revitalização da Praça da Amizade, a qual contou com a 

construção de calçamento em torno da Praça, novos brinquedos, reforma da 

academia ao ar livre, modernização e ampliação da iluminação, reforma da quadra 

de areia, entre outros. O local está sendo muito elogiado pelos munícipes e pelos 

visitantes. Aproveito o espaço também para pedir a todos para que mantenham o 

local limpo e organizado, em boas condições de uso. A praça não é da Prefeitura, é 

de todos nós, por isso pedimos a colaboração e o cuidado de todos. Outro ponto é a 

ponte sobre o Arroio Boa Vista na Linha Frank, se possível peço um reforço na 

questão da sinalização. Atualmente o local só conta com alguns cones, se possível 

solicito a colocação de algumas placas de sinalização para que melhore a 

visibilidade no local, principalmente para quem não conhece muito bem este 

trajeto. Para finalizar, como muitos devem ver o número de abandono de animais, 

tanto de cachorro, como de gatos, vem aumentando gradativamente na nossa 

cidade, principalmente em pontos próximos a Rota do Sol. Por isso, caso alguém 

presenciar alguma atitude suspeita, algum veículo parado, anotem a placa e 

repassem imediatamente a Brigada Militar, ou aos órgãos responsáveis. É questão é 

de saúde pública, é crime, e muitos ainda não dão a devida importância a este 

assunto. Obrigada pela atenção.’’ Finalizou. Valério da Fonseca- Inicialmente 

saudou a todos. “Faz tempo que não usei essa tribuna, e agora estou usando essa 

tribuna, que no morro da Paissandu, em direção a Paissandu da Linha Schmidt 

aqui, nós temos que dar um jeito. Que nem o colega vereador Carlos Möllmann 
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pediu na Paissandu, na ponte, por causa do perigo de cair. Aqui em cima também 

tem, aqui nessa curva, aqui em cima sabe, naquela madeira que já está toda 

quebrada, e já deu acidente, me lembro muito bem que uma senhora caiu com o 

auto lá para baixo, e me lembro também bem ainda que outro auto queimou, logo 

aqui em cima, e está tudo quebrado ali. Então eu pediria para a pessoal das obras 

que é encarregado disso aí, primeira vez aí sim, ver juntamente ali na ponte da 

Paissandu que meu colega já pediu, e ali também, porque eu acho muito 

importante. Não botar de madeira como eles estão botando agora, que foi botado 

aquela vez, tem que botar agora um assim de ferro, que dá uns deslizes as vezes, 

que nem tem em outros lugares. Não de madeira, não adianta botar madeira, isso 

quebra logo e apodrece. Para prevenir, tomara que nunca aconteça nada, mas eu 

penso assim, prevenir. Outra coisa, hoje de manhã eu visitei a Paissandu, ali na 

Escola pra dentro, e passei casa por casa, isso tem vinte e quatro moradores, tantos 

números de pessoas, nem sei, nem contei, mas são vinte e quatro moradores. então 

o seguinte, passei casa por casa pedindo se o asfalto vai sair ali, se eles estão a 

favor ou contra, todo mundo está a favor. Então a coisa assim que foi prometida 

aquela vez quando eu fiz a minha campanha e o Prefeito também prometeu, e quero 

assim dizer aqui na Tribuna que o povo ali pode ficar tranquilo, que vai ser feito 

aquele asfalto sim. De repente não vai ser feito agora esse ano ainda, mas no início 

do ano de 2023 vai ser feito. E daí sim que eu poderia dizer, sem citar nome então, 

eu tenho que falar, vai ter sim algumas emendas de algumas pessoas que ajudaram 

e o resto o cofre da Prefeitura, para resolver esse problema, porque esse povo lá 

merece também. Porque eu sei como que é, no tempo que nós não tínhamos asfalto 

aqui na Paissandu, foi em 97, quando a Giovanella fez, antes dali, isso passava 

caminhão, ônibus, aquela poeira vinha tudo lá, mas hoje eu senti a diferença com o 

asfalto, e esse pessoal ali, que mora na escola para dentro merece também sim. Eu 

fui falar para ver se ninguém estava assim, se queixando, porque asfalto todo 

mundo quer, mas ninguém quer perder nada, mas ali todo mundo concordou, um 

jeitinho ou outro vamos dar pra desviar, porque sabe, ali tem aviário na estrada, tem 

estrebaria bem perto da estrada. Um jeitinho ou outro tem que dar, mas o asfalto vai 

sair, povo da Paissandu pode ficar tranquilo. Era isso aí que eu tinha para hoje, 

finalizou.” PROJETO DE LEI Nº 66/2022 DO PODER EXECUTIVO: retifica a 

Lei 1.819/2022 que institui a campanha de estímulo ao aumento da arrecadação de 

tributos através da Campanha “2º Natal Premiado de Westfália” e dá outras 
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providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de 

votos. PROJETO DE LEI Nº 67/2022 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o 

Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao Flamengo Futebol Clube e dá 

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

unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 68/2022 DO PODER 

EXECUTIVO: dispõe sobre incentivo anual por desempenho aos servidores da 

Secretaria de Saúde no âmbito do programa federal "Previne Brasil", e dá outras 

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

votos. PROJETO DE LEI Nº 69/2022 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o 

Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, incluir meta no Plano Plurianual 

e na Lei de Diretrizes Orçamentárias e dá outras providências. Colocado em 

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

Nº 70/2022 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a abrir 

crédito adicional especial, incluir meta no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 71/2022 DO PODER 

EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, 

incluir meta no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 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 primeiro de agosto 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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