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ATA Nº 027-03/2019 
 

Ao sétimo (7º) dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (2019), com início às 

dezenove horas (19h00min), na sede do Poder Legislativo, foi realizada a vigésima sétima 

(27ª) Sessão Ordinária da Terceira 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, Marlene Schonardt e Rosani Maria Hendges Richter. Verificada a 

presença do número regimental, a senhora presidente, Helena Lúcia Herrmann, abriu os 

trabalhos, invocando o nome de Deus. Foi entoado o hino de Santa Clara. ATA Nº 026-03/2019 

da sessão ordinária do dia 31 de julho de 2019 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 

Conforme o Boletim Nº 27-03/2019 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: Airton Teloken 

(PP), José Adair Matthes (PP) e Marcelo Foltz (PT) - Solicitaram autorização para viagem a 

Brasília de 19 a 21 de agosto em busca de mais recursos ao município. A solicitação foi 

aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: O Projeto de Lei N° 046/2019 – Institui o 

“Auxílio Construção de Estufa” aos agricultores orgânicos certificados participantes do 

Programa Santa Clara Mais Saudável, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. O Projeto de Lei N° 048/2019 - Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito 

Suplementar no valor de até R$ 250.000,00, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Gilmar Hermes (PTB) - Parabenizou o governo 

municipal e a comissão organizadora pelo evento de lançamento da Santa Flor 2019. “Será 

uma feira que vai extrapolar os limites de Santa Clara do Sul e da região. Ainda mais 

considerando as temáticas deste ano, que são as flores e agora a agroecologia e os alimentos 

saudáveis”, mencionou. Agradeceu a aprovação dos projetos, “ter esse incentivo de mil reais 

para os agricultores construírem as estufas é um bom incentivo, para que assim consigam 

produzir os alimentos saudáveis”, mencionou. Parabenizou também o trabalho de todos os 

profissionais que atuam na Emei Pequeno Mundo. “Sempre ouvimos falar super bem, 

escutamos só elogios”, frisou. “Fui secretário da Educação por 8 anos e entendo a importância 

do empenho de todos para cuidar das nossas crianças. Nos dias atuais ser educador não é 

nada fácil. Precisa de muito amor e dedicação”, comentou. Observou que as sementes 

deixadas pelos educadores no coração de cada aluno são espalhadas por todo o município. 

“Vão germinar e gerar excelentes frutos. A educação é a maior e melhor arma que existe para 

transformar a vida das pessoas”, finalizou. Helena Lúcia Herrmann (MDB) – agradeceu aos 

vereadores que se fizeram presentes no lançamento da Feira das Flores e da Agroecologia. 

“Precisamos nos dedicar e representar a comunidade. Foi um momento muito bonito e as 

soberanas estavam lindas e muito bem preparadas. Outro diferencial foi a decoração e a 

alimentação, ambas voltadas à sustentabilidade e agroecologia. E o vídeo institucional muito 

bem elaborado e que mostra a evolução da Santa Flor e o desenvolvimento do município”, 
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observou. Agradeceu a presença das representantes da Emei e elogiou as 

ações realizadas na escola. “Parabenizo a todos os funcionários da Emei, que 

fazem um trabalho diferenciado. Tem envolvimento dos pais e a família inserida na escola. E 

isso é extremamente importante”, ressaltou. Finalizou lendo uma mensagem homenageando os 

pais pela passagem do seu dia e parabenizou os colegas do Legislativo e a todos os pais de 

Santa Clara do Sul. TRIBUNA LIVRE: Berenice Schwertner (Diretora da Emei Pequeno 

Mundo) – Falou sobre a estrutura organizacional e o modelo de ensino-aprendizagem da 

escola. São em torno de 80 profissionais que atuam na Emei, entre professores e funcionários, 

e estes atendem 286 crianças. Na sede são 15 turmas com alunos de 1 a 5 anos. Já no 

berçário, que funciona em um prédio separado, são atendidas quatro turmas com crianças 

desde os 4 meses até 1 ano de idade. Destacou que a Emei é um espaço de aprendizado, 

vivências e troca de experiências que ocorrem desde o primeiro dia em que a criança entra na 

escola. “A gente fala em creche, mas estamos mudando essa concepção. Somos uma escola, 

pois é um local em que os alunos aprendem de maneira constante”, enfatizou. Lembrou que 

todos os professores têm formação em Pedagogia. “A gente sempre busca melhorar o nosso 

ensino-aprendizagem. Na Emei ninguém faz nada sozinho. A gente acredita muito no que faz. 

Desde que eu assumi a direção, a Secretaria da Educação e o governo municipal sempre 

deram muito apoio, principalmente para promovermos a capacitação e a formação dos nossos 

professores”, salientou. Ainda destacou que é na educação infantil que as crianças se 

descobrem e evoluem consideravelmente. “Aprendem a segurar uma frutinha na mão para 

comer, engatinhar, caminhar, falar, brincar. É um trabalho extremamente importante, pois é na 

escola que a criança está na maior parte do tempo”, ressaltou. Letícia Scherner – 

Complementou dizendo ser um privilegio vir falar de uma escola da qual ela tanto gosta. Esse 

ano completo 10 anos de serviço público. Gosto muito de trabalhar aqui em Santa Clara e 

acredito muito nessa linha pedagógica que a gente vem construindo nesses três últimos anos 

na Emei Pequeno Mundo, e isso só foi possível devido as nossas últimas formações com 

nosso grupo de professoras. Finalizou apresentando os projetos desenvolvidos em cada nível e 

faixa etária. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente determinou à vigésima oitava 

(28ª) sessão ordinária para o dia 14 de agosto de 2019, 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 pela senhora presidente, vice-presidente e secretária da mesa. Santa 

Clara do Sul, 07 de agosto de 2019. 
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