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ATA Nº 14/2022 – Ordinária
No dia quinze de agosto 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
Anelise Grimm Horst para ler uma passagem bíblica. Na sequência foi lida a
Ata Ordinária nº 13/2022, que colocada em discussão e votação, foi aprovada
por unanimidade de votos. Uso da tribuna: Jucimar Oneide DocenaInicialmente saudou a todos. “Senhor Presidente, eu quero fazer um
agradecimento a Certel, na última sessão eu solicitei o quanto antes que
viessem instalar a rede baixa nessa rua que estava sem iluminação e na
semana passada já providenciaram a instalação dos postes e a colocação da
rede, e prontamente também o setor de obras providenciou a instalação
através dos eletricistas a colocação das lâmpadas. Então agradecer ao setor
de obras e a Certel pelo serviço que solicitei aqui nesta tribuna, agradecer
especialmente as famílias que foram atendidas e foram beneficiadas, que
utilizam nas manhãs escuras e nas noites também, quando voltam do serviço,
obrigado aos envolvidos. Na última sexta-feira tivemos ali na Sociedade do
Fluminense uma bonita apresentação dos jovens talentos aqui desta cidade e
fiquei bastante comovido, ver assim a motivação destes jovens, jovens
talentos mesmo. Que bom que a municipalidade se preocupa e nas palavras
do Prefeito ele quer continuar a investir nesses jovens. Acho que temos
muito potencial nessas crianças e temos que aproveitar. Então, eu sempre
digo investimento em cultura é um povo que cresce. Senhor Presidente, a
empresa responsável pela pintura das faixas dos asfaltos que estão
acontecendo no interior e no centro, eles estão enfrentando uma dificuldade,
eles estão pedindo, em algumas propriedades as famílias colocaram a lenha
de acácia, eucalipto em cima ou muito próximo da faixa, então eles estão
tendo dificuldade para fazer a pintura lateral. Eles pedem que as pessoas
providenciem a retirada ou desloquem um pouco essa lenha para o lado
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porque se não, não tem como eles efetuar a pintura. Então eu pediria as
famílias que pudessem e de repente dar um jeito para tirar essa lenha se não
depois vão ficar uns trechos sem pintura e não vai ficar legal. Outro assunto,
Senhor Presidente, eu quero fazer uma provocação ao Prefeito e a Secretaria
da Educação Cultura e Desporto, senhora Elisângela. Eu gostaria que
voltasse a funcionar um programa que foi implantado alguns anos atrás, não
sei por qual motivo acabou se encerrando, não sei se foi por falta de alunos,
ou sei lá, mas eu gostaria que eles estudassem uma forma que voltasse as
escolinhas de futebol aqui no município. A gente percebe que os clubes de
futebol se mantêm quando tem jovens que participam da comunidade, os
clubes de futebol principalmente precisam de jogadores. Eu acho que é o
momento de a Administração se preocupar, e abrir novamente essas
escolinhas. Claro que esse ano não é possível pois estamos praticamente já
há quatro, cinco meses do final do ano, mas eu coloco aqui uma provocação
a Secretaria Elisângela, claro com o apoio do Prefeito, para que estude uma
forma de implantar. Eu estou vendo municípios próximos aí que estão
implantando, e é uma forma de muitas vezes tirar os jovens que finais de
semana de repente estão meio ociosos, não tem o que fazer, nós temos que
pensar que nós temos que dar oportunidade para essas crianças. Esporte é
saúde, esporte é vida, esporte faz com que a criança se discipline também,
então nós temos que dar oportunidade. Porque se não, de repente, outras
coisas poderão levar os nossos jovens, acho que vocês sabem do que estou
falando. Conversando no final da manhã com o Prefeito, ele que foi sempre
um jogador de futebol, um esportista, ele ficou bastante interessado. Eu não
vou entrar no mérito de como foi implantado anos atrás ou de que forma foi
feito. Acho que foi feito com as possibilidades que tinha na época, só que
hoje, eu inclusive solicitei que não basta apenas abrir uma escolinha de
futebol, nós temos que dar condições. Porque os jovens que muitas vezes
estão no interior, nas localidades não tem o transporte para se deslocar até o
Centro. Então o município tem que fornecer o transporte também, porque a
maioria dos pais ou trabalha na Cooperativa Languiru, ou outras empresas,
ou tem os afazeres em casa e não tem como levar o filho até aqui o Centro ou
dependendo a localidade que vai ser implantado. Então, ele concordou
comigo, ele disse que vai fornecer o transporte, professor, todo material
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esportivo, bolas, fardamento, tudo que for necessário. Então eu peço aos pais
que conversem com seus filhos, os que querem, tem interesse de jogar,
participar de uma escolinha, vai ser aberto para meninos e meninas, não vai
ser só o futebol masculino, vai ter o feminino também. Acho que é o
momento de nós investirmos no esporte porque essas crianças amanhã ou
depois vão estar administrando as nossas entidades: Palmeiras, Fluminense,
Flamengo, Juventude, Esporte Clube Guarani lá em cima, Esperança da
Berlim Fundos, são comunidades que praticamente estão parando por falta
de jogadores, eu acho que falta o incentivo do município para que isso mude,
eu sei que isso aí não é de um dia para o outro, mas vamos começar, vamos
plantar a sementinha hoje, talvez daqui uns anos teremos bons jogadores, e
se não forem atletas de ponta, não tem problema, nós vamos transformar em
pessoas responsáveis, pessoas com respeito, pessoas dignas, esse é o nosso
interesse, o que vier a mais, é lucro. Então, até o final do ano, temos quatro a
cinco meses, pessoal da Secretaria da Educação estude uma forma de como
vai implantar, nós aqui vereadores vamos cobrar, principalmente eu que
estou aqui dando a sugestão, e gostaria muito que este projeto saísse do
papel, mas tenho certeza que o Prefeito vai fazer porque ele sempre gostou
de futebol e vai, com certeza, implantar este projeto no nosso município.
Então peço que os pais, assim que abrirem as inscrições, que por favor façam
as devidas inscrições aqui na Secretaria da Educação ou onde eles
disponibilizarem o local, para que tenhamos a partir do próximo ano essas
escolas a disposição dos nossos jovens. Era isso senhor Presidente,
obrigado.” Finalizou. Rejane Ahlert Eggers- Inicialmente cumprimentou a
todos. “Primeiro quero parabenizar a todos que estiveram envolvidos na
programação do Concerto Jovem Guarda promovido pelo Grupo
Instrumental de Westfália, com a participação do Coral Municipal e do Coral
Infanto juvenil. Este programa reuniu famílias e autoridades na Associação
Cultural Esportiva Fluminense, que nos proporcionou uma janta deliciosa.
Quero aqui deixar o meu reconhecimento a esta noite de cultura tão rica em
talentos westfalianos, obrigada a Administração e Secretaria de Educação e
Cultura. E eu tenho aqui um pedido, fui procurada por munícipes que me
relataram a falta de iluminação e os que não funcionam. Isso é na pracinha
do lado onde tinha a sinaleira, a Praça do Sapato de Pau. Então, eu gostaria
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de fazer um pedido ao setor responsável, que é a Secretaria de Obras, que
faça uma averiguação e conserte essas lâmpadas e, se for possível, instale
mais algumas ali. E também peço para que façam um levantamento na
iluminação pública, em todo o município, verificando, pois temos lâmpadas
que não ligam e até em certos pontos temos lâmpadas que não desligam
durante o dia, então precisa se dar uma ênfase nestes pontos. Então gostaria
que isso fosse feito, era isso aí então, muito obrigada.” Finalizou. Carlos
Mollmann- Inicialmente cumprimentou a todos. Eu venho aqui hoje por um
motivo muito especial assim, por nossos munícipes de Westfália. Estamos
com problema, várias vezes já aconteceu no nosso Hospital Ouro Branco, no
último dia 02 de agosto uma mãe estava lá com a filha dela, ela estava três
horas sentada lá, e ela me mandou uma mensagem que ela foi lá questionar o
que estava acontecendo, que não tinha sido atendido ninguém. E o cara que
atende lá, uma vergonha, ele falou pra ela que era pra aguardar a vez dela,
que ela iria ser a última a ser chamada, aí ela me mandou uma mensagem e
eu fui pra lá, fui pra lá pra ver se iriam fazer isso mesmo com ela, uma
vergonha. Eu me sentei lá, não fiz barraco, porque é uma vergonha o cara
chegar lá e fazer barraco no Hospital, fiquei só olhando e observando, e tinha
uma na frente dela, aí começaram a chamar, chamaram a primeira, chamaram
depois dela e todos estavam com a mesma etiqueta, tinha mais três depois
dela, chamaram todos e deixaram ela por último, e ainda, quando chamaram
todos, só faltava ela, o guarda teve a capacidade de falar pra ela na próxima
você vai ser chamada e deu risada. Isso é uma pouca de uma vergonha,
sabendo o que nosso município passa todo mês para o Hospital, lamentável.
Será que o diretor do Hospital está sabendo o que os funcionários estão
fazendo lá. Eu acho que se tem alguém que não gosta do serviço, que saia, e
deixe quem quer trabalhar, que é uma vergonha isso aí acontecer com nosso
munícipe. Sabendo que nosso valor é passado todo dia primeiro, eu falei com
o Prefeito, é depositado para o Hospital. E mais uma, o Prefeito me disse que
só esta indo dez por cento das pessoas que já iam pra lá, porque nós temos
médico agora, só de noite, aos finais de semana, e ainda não conseguimos ter
um atendimento digno, isso é uma vergonha. Eu quero que seja tomado
providência. E se tiver alguém lá de novo, e acontecer isso, pode me ligar a
hora que for, me mandar mensagem, que eu vou pra lá, isso não vai mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE WESTFÁLIA
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488 – Westfália/ RS
CEP 95893.000 – FONE (0xx51) 3762 4553
E-mail: legislativo@westfalia.rs.gov.br
O

poder acontecer, porque eles estão ganhando pago para estar lá, para ser
atendido todo mundo igual, é uma vergonha. Também queria agradecer a
nossos jovens talentos pelo belo show da sexta de noite no Fluminense, meus
colegas vereadores já falaram também. Era isso aí então, muito obrigado.”
Finalizou. Simone Aline Tischer Landmeier- Inicialmente cumprimentou a
todos. “Primeiramente eu quero parabenizar o Grupo Instrumental de
Westfália pela belíssima noite que nos proporcionou na última sexta-feira, o
jantar do Grupo Instrumental, nas dependências do Fluminense. Eu
parabenizo os jovens instrumentistas pela opção que fazem toda vez que
dedicam o seu tempo em aprender música, porque música é cultura. Também
não podemos deixar de mencionar e parabenizar as famílias, aos pais que dão
todo incentivo e suporte, muitas vezes buscando ou levando, esperando os
seus filhos também e acompanhando eles para que eles possam participar das
aulas e os ensaios. Basta passar na frente do casarão na sexta-feira a noite, lá
pelas 18 horas, quando termina o ensaio, para ver a quantidade de pais que
tem lá esperando seus filhos, isso é nítido. Também preciso lembrar o
trabalho dos professores dedicados que nós temos aqui no nosso município,
eles trabalham nas oficinas de música, eles inspiram e incentivam seus
alunos, estão de parabéns. O Coral Municipal e o Coral Infanto Juvenil
também estiveram presentes abrilhantando a noite, foi muito lindo essa
junção com o Grupo Instrumental. Mas tudo isso é possível porque a
Secretaria de Educação, juntamente com a Administração Municipal,
acreditam na importância desses projetos e fazem incentivos financeiros em
cultura, isso é excelente. Vida longa e sucesso ao Grupo Instrumental, ao
Coral Infanto Juvenil e ao Coral Municipal, vocês tem toda minha
admiração. Também quero convidar a comunidade em geral para as
festividades do Kerb da Linha Berlim, é a minha comunidade, assim como
de mais aqui. No próximo sábado a noite acontecerá o culto com as
homenagens, depois, como de costume, o tradicional baile com a janta nas
dependências do Esporte Clube Juventude, estão todos convidados. Também
tenho alguns pedidos pra fazer a Secretaria de Obras. A estrada ao lado da
Lagoa do Tico-tico, a estrada geral, ela está bastante esburacada, tem
bastante barro ali também, quem conhece ali sabe que é bastante úmido, é
complicado manter a estrada ali, nessa época do ano principalmente, porque
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é uma área que não pega sol. Mas eu peço que a Secretaria vá lá e
providencie um pouco de saibro para preencher ali os buracos que tem,
porque tem bastante lama né, e também passe uma boa camada de brita ali,
daí já vai resolver o problema, mas da maneira como está agora, está bem
ruim assim. E até porque agora, quando começa dias mais bonitos, os dias
mais quentes assim, a Lagoa recebe bastante pessoas que vão ali, sentam e
aproveitam ali, essa região. E outro ponto também é a estrada que vai do
Juventude em direção a Berlim Fundos. Lá eu já recebi bastante reclamação,
já há bastante tempo também, de pessoas que moram ali, mas também de
pessoas que passam por lá, inclusive até já recebi vídeos, mostrando como é
quando chove. As valetas estão fechas e a água simplesmente passa no centro
da estrada, então ela lava tudo. Acho que uns dois meses atrás até foi iniciada
uma obra ali de reparação e tudo, mas elas simplesmente foi parada, isso não
pode acontecer, quando começa tem que terminar também, e realmente está
bem crítico ali. Eu peço um pouco de urgência ali nesses reparos, porque é
uma estrada importante, passa produção e tem vários moradores ali, eu acho
que merecem uma estrada melhor. Outro ponto que quero falar é sobre os
pedidos de serviços particulares nas propriedades rurais, tem bastante
reclamação. Os munícipes relatam que estão esperando há bastante tempo
para serem atendidos, e muitas vezes são obras pequenas, mas são
necessárias. Então, solicito que se estude uma maneira para agilizar. Na
última sessão meu colega Jucimar já falou também sobre esse assunto, mas
eu também quero deixar aqui o meu registro. Quero dizer que assim como
ele ouço muitos elogios a Secretaria da Saúde, em relação ao nosso Posto de
Saúde. As pessoas me colocam que foi um acerto a contratação desse novo
médico que atende por livre demanda. Que bom que isso está dando certo, eu
só quero que nosso munícipe seja bem atendido e saia de lá satisfeito. Assim
como um dai eu solicitei que fosse tomado alguma providência para
melhorar, hoje estou aqui para dizer que reconheço que o atendimento
melhorou. Que a equipe da Secretaria da Saúde continue sempre assim,
tentando fazer o melhor a cada dia, obrigada.” Finalizou. Renato Gaspar
Herbert- Inicialmente cumprimentou a todos. “Primeiro quero aqui
comunicar a comunidade em geral que estão sendo realizados trabalhos de
repintura em todos os asfaltos no município, trabalhos estes que visam
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garantir a segurança dos munícipes no transporte. E quero agradecer a
Secretaria de Obras que estão alargado as curvas ali no moro da Frank, passa
caminhão grande ali, de frango e tudo e sai fora da pista daí, obrigado.
Destaco também que em torno do Centro Comunitário da Linha Frank foram
realizados trabalhos de limpeza e roçadas que permitem aos alunos da Escola
Bandeirantes utilizar este local para atividades recreativas e de lazer, uma
vez que agora a escola acontece no Centro, pois a escola está em reformas e
construção. Pede-se a compreensão dos motoristas que trafegam no local e
atenção redobrada para garantir a segurança dos nossos estudantes. Quero
também reforçar o pedido do colega vereador Carlos Mollmann, quanto à
colocação de quebra-molas e faixas de pedestres em Paissandu, em frente à
Escola Rio Branco. Segundo munícipes, os alunos atravessam a rua para
embarcar no ônibus escolar e, por isso, é necessário garantir a segurança no
local, antes que aconteça o pior. E aqui também alguns produtores rurais me
procuraram, pois necessitam de brita para melhorar o acesso à propriedade.
Ao entrar em contato com a Administração estes informaram que já está
aberto o processo de licitação para a aquisição de mais brita e logo, logo
todos que necessitarem serão atendidos. Para finalizar, gostaria de agradecer
a todos os envolvidos na organização do 1º Torneio Estadual de Atletismo
que ocorreu no último sábado, em nosso Parque de Eventos. Foi um
belíssimo evento que mobilizou atletas de todo estado do Rio Grande do Sul.
Foram mais de trezentos atletas envolvidos, mais de dez escolas de atletismo,
dentre as quais Santa Cruz, Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo,
Lajeado, Teutônia entre outros. O evento promoveu a saúde e o bem-estar de
crianças e adolescentes de onze a dezessete anos. Vale dizer que a pista de
atletismo está disponível aos munícipes para quem quiser usá-la com
segurança. Dessa forma encerro, e desejo uma boa noite a todos.” Finalizou.
Projeto de Lei Nº 77/2022 do Poder Executivo: dispõe sobre o
cumprimento digital de ato processual administrativo e dá outras
providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 78/2022 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 79/2022 do Poder Executivo:
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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 80/2022 do Poder Executivo:
autoriza o poder executivo a abrir créditos suplementares no valor de R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais) e dá outras providências. Colocado em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei
Nº 81/2022 do Poder Executivo: autoriza o Poder Executivo a abrir créditos
suplementares no valor de R$ 85.300,00 (oitenta e cinco mil e trezentos
reais) e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Nº 82/2022 do Poder
Executivo: autoriza o Poder Executivo a efetuar despesas de até R$
30.550,00 para a realização da XIII Feira Municipal do Conhecimento, 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 cinco de setembro de dois mil e vinte e
dois, às dezenove horas na Câmara Municipal de Vereadores de Westfália.

Valério da Fonseca

Rejane Ahlert Eggers

