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ATA Nº 15/2022 – Ordinária 
 

No dia cinco de setembro 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 
Jucimar Oneide Docena para ler uma passagem bíblica. Na sequência foi lida 
a Ata Ordinária nº 14/2022, que colocada em discussão e votação, foi 
aprovada por unanimidade de votos. Uso da tribuna: Evanir Roberto 
Baller- Inicialmente saudou a todos. “Em primeiro momento eu quero 
parabenizar a Administração Municipal e a Secretária de Educação pela XIII 
Feira do Conhecimento que nós tivemos aí na semana passada, no salão da 
Oase, com o tema tecnologia a favor da sustentabilidade. Essa Feira foi um 
sucesso e trouxe a tona um tema muito em alta nos nossos dias atuais, que 
trata da sustentabilidade, com ênfase na preservação ambiental, em sintonia 
com os avanços tecnológicos, sempre na busca por fontes de energias 
alternativas, com baixo impacto ao meio ambiente. Então pudemos participar 
aí das noites da feira e foi um sucesso, então, parabéns pelo evento. Também 
quero mencionar aqui sobre o belíssimo baile de corais que nós tivemos na 
sexta feira, na Sociedade do Fluminense, realizado pelo Coro Misto Recreio. 
Foi um evento muito bem organizado, a janta foi excelente, a organização 
toda foi muito bem executada. Então, aos poucos a gente está vendo que 
estamos voltando a normalidade, com essa pandemia diminuindo e o avanço 
das vacinas, vejo que hoje aos poucos estamos voltando a nossa rotina 
normal. Então, parabéns ao evento e certamente mais aí no decorrer irão vir. 
Também teremos amanhã a abertura do Campeonato de Futsal de Westfália, 
a primeira rodada vai ser lá no Palmeiras, na Paissandu, então também 
convido a população que puder ir lá prestigiar e olhar. Nesse ano nós vamos 
ter jogos nas quintas-feiras, não vai ser nas sextas. Então, convido a todos 
que puderem participar, certamente será um torneio, um campeonato, onde 
sempre vai levar em consideração o companheirismo, o coleguismo e a 
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amizade. Na verdade é um campeonato pra gente ter um lazer, então convido 
a todos. E por fim, também quero falar aqui para os nobres colegas 
vereadores, do projeto número cinco, que vai entrar hoje em votação aqui na 
sessão, que é a denominação da Estrada pública Alberto Hamester, a então 
chamada Estrada pública da localidade da Linha Schmidt. Um projeto que 
foi elaborado e foi conversado bastante com familiares do seu Alberto, é um 
anseio e Silvo Landmeier muito bem colocou aqui pra nós toda história dessa 
estrada, como surgiu os avanços e toda a batalha das pessoas que lá residem 
para que tivessem esse acesso hoje, graças a Deus ele está asfaltado. Então, 
esse projeto vai entrar em pauta. Seu Alberto Hamester foi um grande líder 
comunitário, foi veterinário, também fez conserto de sapatos. Hoje, onde 
temos a sociedade Esportiva Fluminense, aquela propriedade era dele 
também, hoje é a Sociedade Esportiva Fluminense. Então, peço aos nobres 
colegas a aprovação deste projeto, certamente vai valorizar uma história que 
foi muito bem comentada pelo Silvo Landmeier, então, peço a vocês a 
colaboração. Da minha parte, meu muito obrigado.” Finalizou. Simone 
Aline Tischer Landmeier- Inicialmente cumprimentou a todos. “Em outras 
oportunidades usei esse espaço da tribuna para solicitar para Secretaria de 
Obras melhorias em algumas estradas de chão batido no interior. Nas últimas 
semanas, tivemos muitos dias onde o clima colaborou para este tipo de 
serviço, e vi que o serviço começou a render. Quero destacar que o meu 
pedido para reparos da estrada, que vai da Picada Horst em direção a 
Paissandu, passando pela Lagoa do Tico-tico, esse pedido foi atendido. Foi 
feito uma limpeza nas laterais da estrada, ela foi alargada na medida do 
possível também, houve um patrolamento, foi colocado saibro ao lado da 
Lagoa, e também colocaram brita na estrada para evitar o barro. Eu fui 
conferir pessoalmente e também já conversei com munícipes que passam 
diariamente na estrada, e posso dizer que o pessoal está bem satisfeito com o 
serviço. O serviço foi bem feito, então a estrada está bem bonita mesmo. E 
hoje também foi iniciado o mesmo serviço que foi feito ali, foi retomado na 
verdade, na estrada da Berlim Fundos, que eles já iniciaram há um tempo 
atrás, e eu tinha solicitado também aqui na tribuna que retomassem esse 
serviço, e ele foi iniciado hoje. Tenho certeza que vai ficar muito bom 
também se eles continuarem assim. Assim como eu sou exigente, eu sempre 
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cobro bastante, eu também gosto mais ainda de poder elogiar. Então, hoje eu 
quero dar um elogio para a Secretaria de Obras, aos funcionários e 
Secretário, pelo bom trabalho que está sendo executado agora. Eu espero que 
eles continuem nesse ritmo, se organizando, e pegando junto, que aí o 
serviço rende. E também tenho um convite bem especial, que é para a festa 
de comemoração de cinquenta anos da EMEF Olavo Bilac, lá da Linha 
Berlim, que será no dia 17 de setembro, um sábado. Então, eu quero de uma 
forma bem carinhosa pedir para quem fez parte ou ainda faz da história dessa 
escola, que se sinta convidado a participar. Inicia as 9h30min, vai ter uma 
cerimônia na Escola, a Escola estará de portas abertas para quem quiser 
visitar e matar a saudade. Depois disso, haverá um almoço no Esporte Clube 
Juventude. Será um momento de reencontro de ex professores, ex alunos, 
colegas, enfim, vai ser um momento bem legal, eu acho que as pessoas vão 
gostar de se reencontrar de novo, porque já são cinquenta anos, então já tem 
bastante gente. Os cartões podem ser adquiridos com membros da 
Associação de pais. É isso aí, boa noite.” Finalizou. Projeto de Lei nº 
83/2022 do Poder Executivo: dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 
o exercício financeiro de 2023. Ficou baixado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 84/2022 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 85/2022 do Poder Executivo: 
autoriza o Poder Executivo a efetuar despesas de até R$ 32.500,00 para a 
realização da Festa Anual dos Idosos, e dá outras providências. Colocado em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei 
nº 86/2022 do Poder Executivo: autoriza o Poder Executivo a efetuar 
despesas de até R$ 7.100,00 para a realização da 10ª Semana da Alimentação 
de Westfália, e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 87/2022 do Poder 
Executivo: autoriza o Poder Executivo instituir as taxas de vistoria e de 
Inspeção Sanitária Municipal de Westfália e dá outras providências. Ficou 
baixado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 
nº 88/2022 do Poder Executivo: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 
adicional especial e dá outras providências. Colocado em discussão e 
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votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 89/2022 
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 90/2022 do Poder 
Executivo: autoriza o município de Westfália a ratificar o protocolo de 
intenções com o Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari, e 
dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 05/2022 do Poder Legislativo: é 
denominada de Estrada Municipal Alberto Hamester a rua até então chamada 
de Estrada Pública da Localidade de Linha Schmidt. 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 dezenove 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 


