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ATA Nº 028-03/2019 

 

Ao décimo quarto (14º) 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 oitava (28ª) 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, Márcio Luiz Haas 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. O secretário fez a leitura de uma 

mensagem. ATA Nº 027-03/2019 da sessão ordinária do dia 07 de agosto de 2019 foi aprovada por 

unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 28-03/2019 em anexo. VEREADORES 

INSCRITOS: Márcio Luiz Haas (PTB) - Solicitou que seja enviado aos vereadores por meio eletrônico 

todos os projetos na íntegra e com antecedência, para que sejam apreciados e esclarecidas as dúvidas. 

Eduardo Ferla (MDB) - Solicitou licença afastamento de 15 a 30 de Agosto para tratar de assuntos 

particulares. As solicitações foram aprovadas por unanimidade. ORDEM DO DIA: O Projeto de Lei N° 

049/2019 - Dispõe sobre as sanções administrativas aplicadas para quem praticar em animais 

domésticos atos de maus-tratos e abandono, ação ou omissão, dolosa ou culposa, que implique em 

crueldade, cause dor, angústia ou sofrimento e falta de atendimento às suas necessidades no âmbito 

municipal, e dá outras providências. Ficou retido na Mesa Diretora. O Projeto de Lei N° 050/2019 - 

Dispõe sobre a criação dos bairros do Município de Santa Clara do Sul, e dá outras providências. Ficou 

retido na Comissão de Justiça e Redação. O Projeto de lei N° 051/2019 - Cria uma Gratificação 

Especial de Coordenação dos Serviços da Unidade Básica de Saúde, e dá outras providências. Foi 

aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Gilmar Hermes (PTB) – Lembrou sobre a 

parceria de trabalho com a direção Jordana Heisler e Débora Ely durante muitos anos nas escolas dos 

interiores. “Trabalhamos em todas as escolas”, frisou. “Além de ter sido secretário durante oito anos, fui 

professor nas escolas do interior e sei o quanto lutamos por demandas como o EJA, que começou em 

Alto Arroio Alegre em 2006 e depois foi ampliado para todo o município”, lembrou. Parabenizou pelos 

lindos trabalhos expostos na Câmara e pelos projetos desenvolvidos na escola, os quais exigem muita 

organização e acabam envolvendo escola, família e comunidade, sendo isso de suma importância para 

ter uma educação de qualidade. “Sei que isso está sendo muito bem feito”, salientou.  Inclusive, esse 

empenho foi reconhecido neste ano quando a escola recebeu um prêmio estadual pelo Sebrae/RS. “Em 

2009, 2010 e 2011 também fomos premiados na educação. Isso mostra que estamos no caminho certo e 

nos dá um estimulo para continuarmos. “Ser Educador não é fácil, exige muito trabalho, dedicação, 

competência e muito amor a profissão, frisou. “Ainda mais em uma época em que muitas famílias têm 

terceirizado o dever de educar os filhos para as escolas. Que bom que vocês vieram compartilhar as 

atividades realizadas na Câmara de Vereadores. Essa abertura para as instituições, entidades e grupos 

do município apresentarem seus trabalhos no Legislativo tem sido muito positiva. A iniciativa da 

presidente Helena tem gerado um engajamento maior com a comunidade”, finalizou. Márcio Luiz Haas 

(PTB) – Parabenizou a equipe da Escola Sereno Afonso Heisler pelo trabalho desempenhado. “Nós, 

como cidadãos de Santa Clara do Sul, temos que agradecer pela dedicação em cuidar das nossas 

crianças. Os resultados de hoje são reflexo do que foi plantado no passado. Fui secretário junto com o 

Gilmar Hermes, a Helena e o Eduardo Ferla e recordo dos desafios para melhorar o município, 
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principalmente na educação e na saúde, que são prioridade. Em outras oportunidades 

já falei do esforço do nosso colega Gilmar na época em que foi secretário para 

implantar o turno integral, que hoje beneficia toda a comunidade escolar”, mencionou. Falou também da 

importância de os colegas vereadores buscarem os projetos com antecedência para que tenham tempo 

hábil para analisá-los e debatê-los. “A administração municipal manda projetos importantes, bem 

elaborados e que dizem respeito a toda comunidade, por isso é necessário avaliar bem para evitar 

equívocos e erros. Ainda mais quando se trata de temas mais abrangentes, que mudam o dia a dia da 

nossa população, como foi o caso do Plano Diretor. Não podemos ficar com dúvidas. Inclusive, temos 

prezado pela transparência entre os vereadores”, finalizou. TRIBUNA LIVRE: Jordana Giongo Heisler 

(Diretora da Escola Municipal Professor Sereno Afonso Heisler) – Falou sobre a estrutura e as 

principais atividades desenvolvidas no colégio. A escola conta com 30 funcionários, incluindo 

professores, educadores, monitores, cozinheiras, serventes, estagiárias e zelador. No total são 220 

alunos atendidos do 1º ao 4º ano, em turno integral. Disse também que além do conteúdo programático, 

o turno escolar possui quatro projetos maiores, que são “Viajando na Leitura”, “Semeando e Preservando 

Nosso Futuro (Educação Ambiental)”, “Fortalecendo a Cidadania para Construção de um Mundo Melhor 

(Educação Fiscal e Empreendedora)” e “Aprendendo e Educando meu EU (Educação Emocional)”. Entre 

as ações realizadas estão paradas para leitura, horas do conto, recolhimento e separação do lixo, 

educação ambiental na comunidade, atividades em meio à natureza, atividades práticas de educação 

fiscal e empreendedora, Círculos de Construção de Paz e atividades práticas voltadas ao controle 

emocional. No turno oposto ao de aula, Jordana informou que são realizadas oficinas direcionadas ao 

empreendedorismo, técnicas domésticas, brinquedos ou jogos coletivos e momentos para explorar 

espaços alternativos do município. “Temos atividades no turno oposto de segunda a sexta-feira, sendo 

realizada uma oficina por dia”, salientou. Um dos destaques é o projeto Jovens Empreendedores 

Primeiros Passos (JEPP), que estimula os estudantes a desenvolverem atitudes empreendedoras no 

ambiente escolar. Inclusive, uma iniciativa realizada em 2018 pelos alunos do 3º ano conquistou o 

segundo lugar no Estado no Prêmio Educação Empreendedora promovido pelo Sebrae/RS. Como forma 

de demonstrar os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes no JEPP, nós já estamos  programando  a 

segunda edição da Feira do Empreendedor na Escola, que ocorrerá no dia 26 de outubro. Na ocasião 

serão vendidos os produtos criados pelas crianças, despertando o espírito empreendedor desde cedo, 

salientou. Finalizou, agradecendo a oportunidade de poder expor um pouco do trabalho realizado na 

escola. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente determinou à vigésima nona (29ª) sessão 

ordinária para o dia 21 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 secretário da mesa. Santa Clara do Sul, 14 de agosto de 2019. 
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