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ATA Nº 16/2022 – Ordinária 

 

No dia dezenove 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 a vereadora Tais 

Pott Rückert para ler uma passagem bíblica. Na sequência foi lida a Ata 

Ordinária nº 15/2022, que colocada em discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade de votos. Uso da tribuna: Anelise Grimm Horst-  

Primeiramente cumprimentou a todos. “Inicialmente parabenizo a todos os 

integrantes da Orquestra Municipal da nossa cidade vizinha de Teutônia pela 

conquista do Prêmio Internacional no Festival de Orquestras de Grimma, na 

Alemanha. E por falar nesse assunto, acredito ser o momento oportuno de  

sugerir aos gestores do nosso Município que estudem a viabilidade de 

darmos um passo em relação ao nosso Grupo Instrumental no intuito de 

formar a Orquestra Municipal de Westfália. O Grupo Instrumental hoje é 

composto por jovens e crianças que e tem sido renovado periodicamente por 

novos integrantes, vindos das oficinas de instrumentos ofertadas pelo 

Município. Essa entrada dos iniciantes é fundamental, ela motiva os que 

estão nas oficinas e se empenham e praticam o seu instrumento, pois 

visualizam lá a frente a oportunidade de participar das apresentações do 

grupo que fazem muito sucesso. Com isso, por outro lado, observam que 

temos casos de instrumentistas mais experientes, que já estão a muito tempo 

nesta caminhada e veem a necessidade de ampliar seus horizontes com um 

nível maior de dificuldade. Mas as vezes, nos ensaios, ficam estagnados no 

limite dos iniciantes, que repito, precisam ser inseridos no grupo para sua 

renovação, quero deixar isso bem claro, é muito importante essa renovação. 

Estou ciente que tudo isso demanda organização, despesa financeira, 

disponibilidade de horários e que a logística pra isso é bem complexa. Mas, 

também não posso deixar de aqui fazer esse pedido à Administração, para 

que estude essa possibilidade, como forma de manter e motivar os que já 
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estão a mais tempo, e evitar que com o tempo não consigam mais conciliar o 

trabalho com os horários dos ensaios. E meu temor é que percamos estes 

integrantes, pois não se trata somente de fazer música, peço que reflitam que 

o grande mérito do nosso Grupo Instrumental, além de encantar a todos com 

o seu repertório, é o trabalho de socialização, disciplina, respeito ao próximo 

e empatia feito com essas crianças e jovens. Então, eu pediria a 

Administração, na medida do possível, que reflitam sobre isso e pensem com 

carinho nessa minha sugestão. Em nome da presidente da Associação 

Cultural Westfaliana, Taila Sofia Hollmann, deixo um convite para a 

comunidade prestigiar a segunda edição do Sing Abend, no dia sete de 

outubro, numa sexta-feira, com início às 19 horas e 30 minutos. Neste ano 

será realizada na Associação Esportiva Fluminense da Vila Schmidt, trata-se 

de uma noite cultural que visa homenagear e valorizar os coralistas, 

proporcionando um momento de integração, onde cada coral do município 

fara sua apresentação e contará com a participação de convidados especiais, 

além de um delicioso jantar, onde os cartões poderão ser adquiridos com a 

diretoria da Associação e com os corais do Município. Para finalizar, quero 

me dirigir diretamente aos eleitores de Westfália, para destacar que no dia 02 

de outubro teremos eleição. Gostando ou não de política, todos nós 

exercemos a política diariamente em nossas casas, com nossos filhos, nossos 

cônjuges, pais, avós, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos. Faço um 

apelo especial aos jovens entre 16 e 18 anos que fizeram o seu título de 

eleitor, observando que tivemos um crescimento de 51,13% nessa faixa 

etária do eleitorado em todo País, desde a última eleição a presidente, 

segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Vejo isso de forma muito positiva, 

desde que esses índices se confirmem no comparecimento às urnas, já que o 

voto, nessa idade, é facultativo. Peço aos jovens que usem as ferramentas 

digitais que eles tão bem conhecem e dominam, para acompanhar os 

candidatos e suas propostas para os temas que afetam o futuro dessa nova 

geração, fiquem atentos as fake news e formem uma opinião política. Eu 

acompanho a luta dos jovens pela sua independência de pensamento, então 

não percam a oportunidade de votar em quem vocês optarem, com toda 

liberdade, para escolher quem irá definir o rumo do nosso Estado e País. 

Lembrando que somente daqui há quatro anos, e ninguém melhor que os 
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jovens sabe que quatro anos é muito tempo, teremos novamente essa 

oportunidade a nível nacional. Aos maiores de 70 anos, que a saúde lhes 

permitir votar, lembrando que todos os locais de votação têm acessibilidade, 

o que não é mais uma obrigação, eu sugiro que agora encare como um 

direito, que eles com toda sua sabedoria e experiência de vida, depois de 

tantos anos de trabalho pelo nosso País, deem mais essa contribuição para 

ajudar a definir um bom governo para si, para o futuro dos seus filhos e 

netos. Que nesta eleição possamos todos de forma democrática e com muito 

respeito exercer a nossa cidadania através do voto consciente e responsável, 

muito obrigada.” Finalizou.” Rejane Ahlert Eggers- Inicialmente 

cumprimentou a todos. “Venho trazer aqui alguns assuntos, e o primeiro 

deles é com muita tristeza, pois nesse final de semana ocorreu um sinistro de 

vandalismo na Praça da Amizade, recém-reformada e inaugurada. Quem 

souber de alguma coisa, alguma informação, pode passar aos órgãos 

responsáveis. E também quero lembrar que é proibido fazer, realizar 

churrasco ou fazer fogo entre as árvores do local. Já estão sendo 

providenciadas placas para lembrar o povo sobre isso, e sabemos que em 

breve teremos rede de wifi e câmeras neste local, mas, infelizmente o 

vandalismo foi mais rápido do que a burocracia. E gostaria aqui de relatar 

importantes obras que estão em andamento pelo nosso Município. Uma das 

obras é o asfaltamento que está acontecendo na Avenida Enio Grave pelo 

valor global de R$ 1.641.500,00 (um milhão e seiscentos e quarenta e um mil 

e quinhentos reais), o asfaltamento na Rua Selson Markus está em ordem de 

início a ser assinada nos próximos dias, também pelo valor de R$ 964.000,00 

(novecentos e sessenta e quatro mil reais). Outra obra é a Rua Adolfo 

Hollmann, pelo valor global de R$ 411.143,25 (quatrocentos e onze mil e 

cento e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos). Outra obra em 

andamento é a reforma do CTG, obra da empresa Edir Construtora, também 

no valor de R$ 389.400,18 (trezentos e oitenta e nove mil e quatrocentos 

reais e dezoito centavos). Mais uma obra em andamento é a reforma da 

Escola da Linha Frank, vão ser gastos R$ 546.015,36 (quinhentos e quarenta 

e seis mil e quinze reais e trinta e seis centavos), já foi assinado o contrato e 

também já iniciaram as obras ali. Também está sendo realizado 

arquibancadas no Ginásio Municipal, estão realizando essa obra também, no 
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valor de R$ 631.000,00 (seiscentos e trinta e um mil reais). Isso são 

importantes obras para o desenvolvimento do nosso Município. Ainda, 

gostaria de dizer que amanhã é dia 20 de setembro, o nosso feriado 

Farroupilha, e quero parabenizar o CTG Querência Westfaliana pelo cultivo 

da tradição, através do belo trabalho da patroa Margrit. Em breve, com as 

obras prontas do CTG e de toda sua estrutura, teremos um belo local de 

tradições gaúchas para nosso povo westfaliano. E gostaria de deixar uma 

mensagem: coragem, trabalho, luta, justiça e igualdade, para nós gaúchos 

não são apenas virtudes, já é tradição, parabéns ao povo gaúcho. E ainda, 

quero aqui fazer um convite para a pessoa idosa do nosso Município, para 

que elas venham participar da festa anual da pessoa idosa, que será realizado 

no dia 28 de setembro, no ginásio da Linha Paissandu, com início às 10 horas 

e 30 minutos, será disponibilizado transporte para quem precisar e esse 

transporte tem início às 9 horas 30 minutos. Teremos várias atrações, almoço, 

apresentação do Coral Municipal, escolha do rei e da rainha do Município e 

depois um belo baile. Então estão todos convidados, pessoas acima de 60 

anos, era isso aí, muito obrigada.” Finalizou. Projeto de Lei nº 83/2022 do 

Poder Executivo: dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2023. 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. Colocado em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei 

nº 91/2022 do Poder Executivo: autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 

adicionais especiais e dá outras providências. Colocado em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 92/2022 

do Poder Executivo: institui o programa diversificar 2022, autoriza o 

Município a subsidiar a compra de insumos agrícolas, e dá outras 

providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade de votos. Projeto de lei nº 93/2022 do Poder Executivo: 

autoriza o Município a subsidiar a compra de lona plástica, cortina, plástico e 

tela sombrite, e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei nº 94/2022 do Poder 

Executivo: institui a Campanha de Incentivo a Produção Primária para o ano 
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de 2023 e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 95/2022 do Poder 

Executivo: autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares no 

valor de R$ 208.995,90 (duzentos e oito mil, novecentos e noventa e cinco 

reais e noventa centavos) e dá outras providências. Colocado em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei nº 96/2022 

do Poder Executivo: autoriza subvenção à Associação de Desenvolvimento 

Rural Sustentável de Westfália para aquisição de equipamentos e dá outras 

providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade de votos. Moção de Apoio nº 02/2022 do Poder Legislativo: 

Moção de Apoio ao pleito formulado pelos aprovados no concurso da 

SUSEPE-RS (Superintendência dos Serviços Penitenciários), que almejam a 

convocação para realização da segunda fase do certame (Teste Físico). 

Colocado em 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 

três de outubro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas na Câmara 

Municipal de Vereadores de Westfália. 

 

 

    Valério da Fonseca                                                      Rejane Ahlert Eggers 
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