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ATA Nº 017-02/2018 

 

Ao trigésimo (30º) dia do mês de Maio do ano de dois mil e dezoito (2018), com início 

às dezenove horas (19h00min), na sede do Poder Legislativo, foi realizada a décima 

sétima (17ª) Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa – Sétima Legislatura da 

Câmara Municipal de Santa Clara do Sul.  Presentes os seguintes vereadores: Airton 

Teloken, Eduardo Ferla, Gilmar Antônio Hermes, Helena Lúcia Herrmann, Henrique 

Goettens, José Adair Matthes, Marcelo Foltz, Márcio Luiz Haas e Rosani Maria 

Hendges Richter. Verificada a presença do número regimental, o senhor presidente, 

Eduardo Ferla, abriu os trabalhos, invocando o nome de Deus. O secretário fez a 

leitura de uma mensagem.  ATA Nº 016-02/2018 da sessão ordinária do dia 23 de maio 

de 2018 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 017-

02/2018 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: Helena Lúcia Herrmann (MDB) – 

Solicitou o envio de um ofício em nome da Mesa Diretora e demais Vereadores ao 

Prefeito Municipal, parabenizando-o pelo primeiro lugar do prêmio Municiência – 

Municípios Inovadores, da Confederação Nacional dos Municípios, conquistado a nível 

Nacional, através do Projeto Santa Clara Tem Valor. Airton Teloken (PP) - Solicitou 

licença afastamento de 01 a 15 de junho para tratar de assuntos particulares. Gilmar 

Antônio Hermes (PTB) - Solicitou licença afastamento de 01 a 15 de junho para tratar 

de assuntos particulares. As solicitações foram aprovadas por unanimidade. ORDEM 

DO DIA: O Projeto de Lei N° 044/2018 – Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de 

Convênio com a Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado - Hospital Bruno Born, 

visando à prestação de serviços médico-hospitalares aos cidadãos do Município, em 

caráter de Urgência e Emergência, a partir de 01 de junho de 2018, e dá outras 

providências. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei N° 045/2018 – Autoriza 

o Poder Executivo, atendendo excepcional interesse público, a contratar, enquanto da 

tramitação do Processo de Concurso Público, por um período de 180 (cento e oitenta 

dias), prorrogável por igual prazo, mais um profissional Higienizador para a Unidade 

Básica de Saúde, de até 44 horas semanais, e dá outras providências. Foi aprovado 

por unanimidade. O Projeto de Lei N° 046/2018 – Autoriza o Poder Executivo a 

contratar, para atender excepcional interesse público, em caráter temporário, um 

Agente Comunitário de Saúde, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. Ofício N° 036/2018 – SMS – apresentou o Relatório Municipal de Gestão 
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da Saúde do Primeiro Quadrimestre de 2018, referente aos meses de 

Janeiro, Fevereiro, Março e Abril, o qual foi apreciado pelos vereadores. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Helena Lúcia Herrmann (MDB) – falou sobre a greve 

dos caminhoneiros que mobilizou o país nos últimos dias. Disse ser totalmente 

favorável à manifestação, principalmente pela importância que a classe tem para todo o 

Brasil. Porém, ressaltou que o protesto que iniciou de maneira pacífica e com um 

propósito bem definido acabou perdendo o verdadeiro sentido no momento em que a 

greve se manteve mesmo após as principais reivindicações dos caminhoneiros terem 

sido atendidas pelo governo. Segundo ela, um dos pontos questionáveis foi o fato de a 

greve ter penalizado todo o povo em vez de concentrar o foco nos verdadeiros 

responsáveis. “Acredito que o ideal seria protestar onde as decisões de fato ocorrem, 

como em Brasília, e não prejudicar os agricultores, por exemplo, que registraram a 

morte de animais em suas propriedades por falta de alimento e em alguns casos 

tiveram que descartar o leite”. Ainda salientou que o caminhoneiro merece receber 

melhorias urgentes, sobretudo pela sua luta diária em se manter na profissão apesar 

de todas as dificuldades. Todavia, ela acredita que algumas pessoas oportunistas e 

mal- intencionadas acabaram se infiltrando nos protestos e provocando alguns conflitos 

desnecessários. “Se de fato ocorresse uma intervenção militar, como pedia a maioria 

das mobilizações, protestos como o dos caminhoneiros não seriam mais possíveis de 

serem realizados e toda a luta pela democracia daria lugar ao autoritarismo”, 

mencionou. Também citou os reflexos negativos que a greve trouxe na economia dos 

municípios. “Nesses dias em que os setores da indústria, comércio, serviços e 

agricultura pararam de produzir foram contabilizados prejuízos significativos que serão 

sentidos logo adiante”, comentou. Por fim, convidou a todos para participar do 

tradicional Jantar Baile de Kerb do Cruzeiro de Nova Santa Cruz, a ser realizado 

sábado dia 02 de junho. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente determinou à 

décima oitava (18ª) sessão ordinária para o dia 06 de junho de 2018, às dezenove 

horas (19h00min), na sede do Poder Legislativo. E, para constar, lavrou-se a presente 

Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente, vice-

presidente e secretário da mesa. Santa Clara do Sul, 30 de maio de 2018. 
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