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ATA Nº 21/2022 – Ordinária 

 

No dia cinco de dezembro 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 20/2022, que colocada em discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade de votos. Uso da tribuna: Carlos Möllmann- 

Primeiramente cumprimentou a todos. “Hoje eu venho aqui falar um pouco 

da minha viagem a Brasília, foi nos dias 22, 23 e 24 de novembro, muito 

aproveitados os dias lá, foi bastante corrido, mas foi muito bom. Onde visitei 

vários parlamentares da bancada do PP, foram vários ofícios entregues, 

vários pedidos de emenda para o nosso município, principalmente para a 

saúde e assim por diante, foram vários dias correndo. Também teve uma 

visita ao Covatti Filho, Deputado que em 2017 entregou mais de 300 

máquinas para os municípios. E pedimos recursos para o nosso município 

também, para o ano que vem ele prometeu uma escavadeira para o nosso 

município de Westfália e mais para alguns municípios que ele vai entregar 

várias máquinas de novo. Também queria falar sobre a emenda que ele 

mandou no ano passado para a Linha Paissandu, na entrada da Igreja ali, os 

moradores pra cima ali que tem sempre aquele problema de muita poeira, 

então são mais de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que ele 

enviou também, vai ser feito asfalto em breve, também agradecer ele. E 

também, tivemos uma reunião, eu mais o colega vereador João Braun de 

Estrela com o Luiz Carlos Heinze para tratar dos atrasos dos pagamentos dos 

abates dos animais sanitários, por causa da doença da tuberculose, onde ele 

prometeu que vai dar uma olhada, que todo nosso Vale do Taquari, 

Westfália, estão com muito atraso nos pagamentos. Então, eu estava com ele 

sentado, João Braun acompanhou também essa reunião e ficou de rever e 

tentar agendar esses pagamentos o mais breve, porque está muito atrasado 
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esse pagamento. Então seria isso, muito obrigado.” Finalizou. PROJETO 

DE LEI Nº 127/2022 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder 

Executivo a abrir créditos suplementares no valor de R$ 48.321,96 (quarenta 

e oito mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos) e dá outras 

providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 128/2022 DO PODER 

EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares no 

valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e dá outras providências. 

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

PROJETO DE LEI Nº 129/2022 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o 

Poder Executivo a abrir créditos suplementares no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) E dá outras providências. Colocado em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 130/2022 

DO PODER EXECUTIVO: autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 

suplementares no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e dá outras 

providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 131/2022 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 132/2022 DO PODER EXECUTIVO: autoriza o 

Poder Executivo a abrir créditos suplementares no valor de R$ 750.000,00 

(setecentos e cinquenta mil reais) e dá outras providências. Colocado em 

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

LEI Nº 133/2022 DO PODER EXECUTIVO: autoriza a prorrogação de 

contratos temporários de que tratam as Leis 1.784, 1.788 e 1793/2022 e dá 

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

unanimidade de votos. PROJETO DE LEI Nº 134/2022 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. 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 
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dezembro 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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