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ATA Nº 17/2022 – Ordinária 

 

No dia três de outubro 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 

Evanir Roberto Baller para ler uma passagem bíblica. Na sequência foi lida a 

Ata Ordinária nº 16/2022, que colocada em discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade de votos. Uso da tribuna: Renato Gaspar Herbert-  

Primeiramente cumprimentou a todos. “Quero aqui deixar um pequeno 

recado e agradecimento. Ontem tivemos eleições, pelo que sei ocorreu tudo 

bem, tranquilo, deu um pouco de fila em alguns lugares, mas devido ter 

bastante candidatos, foi bastante demorado, um pouco mais. Quero agradecer 

muito aos mesários, que ficam um domingo inteiro lá, fazendo o melhor de si 

para dar tudo certo e pelo que sei não ocorreu nada grave por aqui perto. 

Então, agradecer esses mesários, que gente sempre se encontra, que ajudam e 

nós vamos ter segundo turno, então assim, pessoal pode ficar tranquilo que 

no segundo turno provavelmente não vai ter tanta fila, só vai ter para votar 

para presidente e para governador, e provavelmente vai ocorrer mais 

tranquilo, com mais rapidez. E aí, eu quero aqui também dizer, fui procurado 

por um pessoal, o asfalto aqui da Prefeitura até a Cuba, uma estrada boa, sem 

buracos, só que eu mesmo já vi, tem posto de gasolina novo, tem 

loteamentos, e a velocidade, queria pedir ao Executivo ver uma maneira aí, 

um redutor de velocidade, uma coisa, antes que aconteça mais uma tragédia, 

mais coisas que já aconteceram por aí. A velocidade é grande, como tem 

cada vez mais moradores, muito mais movimentado, veio o posto novo. 

Então, se for possível estudar uma coisa aí por essa estrada que está bonita, 

está boa, para caminhar, para as bicicletas, mas a velocidade ali é acima do 

permitido. E também, na Linha Frank, o pessoal das obras poderia ver a 

iluminação pública lá, uns lugares que falta lâmpada, se for possível, devem 

ter queimado algumas, então se pudessem dar uma atenção ali. Por enquanto 
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seria isso, boa noite.” Finalizou. Rejane Ahlert Eggers- Inicialmente 

cumprimentou a todos. “Primeiro eu quero aqui fazer um agradecimento a 

Secretaria de Obras, por terem atendido o meu pedido de instalar uma lixeira 

na Lagoa do Tico-tico, ela é necessária, pois se trata de um ponto turístico 

que recebe muitos visitantes, e principalmente nessa época agora em diante, 

chegando o verão, um lugar fresquinho e de lazer. E também quero 

aproveitar para que as pessoas realmente façam uso dessa lixeira, mantendo 

o lugar limpo. E também, quero agradecer a Secretaria de Obras, mais o 

funcionário que atende a iluminação pública, por ter atendido o meu pedido 

de consertar a iluminação na praça do Sapato de Pau. Foram instaladas duas 

luminárias novas, e as demais ainda serão colocadas assim que o material 

novo da compra chegar. E quero fazer aqui um convite, um convite muito 

especial para o Dia da Criança Solidário. Um grupo de mulheres voluntárias 

se juntaram e tiveram essa ideia tão nobre, será no dia 12 de outubro, no 

Parque de Eventos da Prefeitura, o início está previsto para  

às 13 horas, a entrada é gratuita mas, estaremos recebendo doações, e o valor 

arrecadado será repassado para entidades da região. Teremos várias atrações, 

músicas, expositores, academias, brincadeiras, brinquedos infláveis, presença 

de ervateira, venda de lanches e bebidas, uma tarde agradável e muito 

especial, sendo preparada para receber pai, mãe e filhos, é para todas as 

idades. Venham, tragam a sua cadeira e participem, muito obrigada.” 

Finalizou. Evanir Roberto Baller- Inicialmente saudou a todos. 

Primeiramente queria comentar sobre um evento que será realizado no dia 08 

de outubro, que é o encontro de corais Coro Misto e Justiça, no salão da 

Oase, aqui em Westfália, com recepção as 19 horas, início das apresentações 

a partir das 19 horas 30 minutos, após será servida uma excelente janta e 

baile com uma ótima animação. Convido os digníssimos colegas vereadores, 

para quem puder se fazer presente, prestigiar o canto coral, convido também 

a todos os sócios que sempre valorizam o nosso canto coral e todos que de 

uma forma ou outra puderem se fazer presentes, aqueles que admiram o 

canto coral também estão convidados. Ainda quero comentar também sobre 

as eleições realizadas em todo Brasil, ontem, no dia 02 de outubro, até o 

nosso colega Renato Gaspar Herbert comentou também, constatamos de uma 

maneira geral que tudo ocorreu de forma normal, embora houvesse alguns 
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problemas em função de vários votos, vários candidatos e também em função 

de alguma dificuldade na identificação da digital de alguns eleitores, todos 

puderam exercer o seu direito de votar e cumprir com o seu compromisso de 

cidadão. Da mesma forma, também quero aqui ressaltar, parabenizando a 

todos que trabalharam nas seções por se tratar de um trabalho voluntário e 

todos estão de parabéns por exercerem muito bem essa função durante a 

eleição. Agora que teremos o segundo turno, para presidente e governador do 

Estado, vamos seguir de forma ordeira e civilizada, cumprindo com nosso 

papel de cidadão. Por fim, ainda quero aqui comentar sobre um evento que 

foi realizado na Praça da Amizade, Mateada com Jesus, realizado pela Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus, no dia 25 de setembro, evento que pude 

prestigiar e aqui quero parabenizar a organização do evento que também 

tratou sobre as tradições do gaúcho, então o evento foi chamado de Mateada 

com Jesus. Vamos solicitar a inclusão desse evento no calendário de eventos 

do município de Westfália, meu muito obrigado.” Finalizou. Projeto de lei 

Nº 97/2022 do Poder Executivo: institui Legislação Tributária sobre o 

Imposto Predial e Territorial Urbano. Ficou baixado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei nº 98/2022 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 99/2022 do Poder Executivo: 

autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares no valor de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais) e dá outras providências. Colocado em 

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

nº 100/2022 do Poder Executivo: autoriza o Poder Executivo a abrir 

créditos suplementares no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e dá 

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

unanimidade de votos. Projeto de lei nº 101/2022 do Poder Executivo: 

altera a Lei 1574/2019, que altera e consolida a Lei 1.511/2018 que 

estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do Município, institui o 

respectivo quadro de cargos e salários, e dá outras providências. Ficou 

baixado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 

nº 102/2022 do Poder Executivo: altera a Lei 1503/2018 que dispõe sobre o 

../LEGISLATIVO/ATAS/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3/LEGISLATIVO/ATAS/ATAS%20ORDINÁRIAS/LEGISLATIVO/ATAS/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/Downloads/westfalia@westfalia.rs.gov.br


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

plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores do poder executivo 

municipal de Westfália e dá outras providências. Ficou baixado pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 

103/2022 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a efetuar 

despesas de até R$ 7.128,93 (sete mil, cento e vinte e oito reais e noventa e 

três centavos) para o evento da Noite da Saúde da Mulher Westfaliana, e dá 

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

unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 104/2022 DO PODER 

EXECUTIVO: altera a tabela de valores anexa à Lei 1.125/2014 que 

estabelece normas para a prestação de serviços a particulares, com 

equipamentos rodoviários do município, define forma de incentivo aos 

setores produtivos, fixa a tabela de preços e dá outras providências. Colocado 

em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. 

Correspondência recebida: Tribunal de Contas do Estado, 15 de setembro 

de 2022 – parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 

relativo ao julgamento das contas anuais do Gestor do Legislativo Municipal, 

do período de 2021, Senhor Renato Gaspar Herbert. 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 dezessete 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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