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ATA Nº 029-03/2019 

 

Ao vigésimo primeiro (21º) 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 nona (29ª) Sessão 

Ordinária da Terceira Sessão Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Santa Clara do 

Sul.  Presentes os seguintes vereadores: Airton Teloken, Elaine Appel, 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 028-03/2019 da sessão ordinária do dia 14 de agosto de 2019 foi aprovada por 

unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 29-03/2019 em anexo. VEREADORES 

INSCRITOS: não teve inscritos. ORDEM DO DIA: O Projeto de Lei N° 052/2019 – Autoriza o Poder 

Executivo a abrir Créditos Especiais no valor de até R$ 42.083,76, e dá outras providências. Foi 

aprovado por unanimidade. O Projeto de lei N° 053/2019 - Cria, no Quadro de Pessoal Efetivo, Lei 

Municipal nº 1666/2011, mais dez vagas do cargo de Educador Infantil – 30 horas semanais, e dá outras 

providências. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei CM Nº 03-03/2019 - Concede o Título de 

Cidadão Benemérito ao casal Silvestre Bourscheidt e Natalia Maria Bourscheidt e dá outras 

providências. Foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Airton Teloken (PP) – disse 

que foram muito bem recebidos em Brasília, na viagem realizada junto com os colegas Marcelo Foltz 

(PT) e José Matthes (PP). Falou também que não é fácil lá, pois se marca um horário com o deputado, e 

ao chegar lá ele não está, pois surgiu outro compromisso de urgência. “Nós fomos atrás de dinheiro para 

o município e conseguimos encaminhar bastante coisa. Nós vamos colher muitos frutos ainda, mas 

talvez não esse ano”, frisou. Disse também que pretende retornar ao Distrito Federal ainda neste ano 

para tentar buscar mais verbas para o município. “Precisamos dos recursos do governo federal, 

deputados e senadores”, completou. Comentou que chamou atenção ao grande número de funcionários 

que trabalham nos quatro anexos da Câmara dos Deputados. “Tem 10 mil pessoas trabalhando lá, mais 

do que a população de Santa Clara. É por isso que o nosso país trava bastante. Nós estamos pagando 

essas pessoas e precisamos de retorno”, salientou. Embora seja oposição, ele destacou a importância 

de todos estarem focados no desenvolvimento do município e no bem do povo.  “Nós queremos o bem 

do município e trabalhamos em prol dele”, finalizou. Márcio Luiz Haas (PTB) – Disse que se os 

vereadores não vão até Brasília o dinheiro não vem, infelizmente funciona assim. “Quem não é visto não 

é lembrado”, frisou. Lembrou que os deputados da família Moraes que ele apoiou nas eleições, enviaram 

para a saúde do município, R$ 1 milhão. Parabenizou os vereadores pela coragem de dizer que foram a 

Brasília, pois muitas vezes a comunidade acha que foram somente passear. Se o prefeito não vai para 

lá, essas verbas não vem para o município, salientou.  Parabenizou também a diretora Ana Paula 

Dessoy e a professora Ana Raquel Kunrath Almeida e toda a equipe da escola municipal Frei Henrique 

de Coimbra pelo trabalho de transformar a comunidade escolar. “Sabemos do trabalho que está sendo 

realizado lá”, frisou.  Também disse que esta Casa legislativa já homenageou diversas pessoas que 

fizeram a diferença aqui no município sendo santa-clararenses ou não. “Em 2017 fui presidente desta 

Casa e nós reunimos e homenageamos todos os ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos e ex-vereadores. Depois 

trouxemos os integrantes da equipe do Santa Clara FC, que comemorou os 50 anos do título. Também 

reconhecemos o trabalho da professora Nelma Eronita Fritsh”, salientou. Parabenizou a vereadora 



                           Estado do Rio Grande do Sul 

                         CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL 
                                       Município criado pela Lei Estadual 9.621/92 

Helena pelo reconhecimento prestado ao casal Bourscheid pelo trabalho desenvolvido 

à frente dos corais. “Acredito que a homenagem deve ser feita em vida”, finalizou. 

Marcelo Foltz (PT) – Falou sobre a viagem a Brasília, dizendo que “foi umas das viagens mais 

conturbadas e a qual o deixou inseguro, ainda mais quando se tem família. Agora após o retorno e 

vendo que deu tudo certo o sorriso se abre, salientou. Disse também ter ido ao gabinete do prefeito 

Paulo para ver onde o município precisa mais recurso, sendo informado que seria na área da saúde. 

Então, disse ter deixado encaminhado R$ 150.000 nos gabinetes dos deputados, esse valor se vier vai 

ser usado para pagamento de exames, consultas e compras de medicamentos. Foi encaminhado 

também um pedido de recurso para a compra de uma nova ambulância, pois vemos que nossa frota está 

se desgastando. Solicitamos também emenda para área da agricultura. Falou também que precisamos ir 

atrás do melhor para o nosso município apesar de às vezes estar meio triste e desgostoso com o cenário 

politico. Falou da visita ao gabinete dos deputados Elvino Bohn Gass, Lucas Redecke ,   Heitor Schuch e  

Jerônimo Goergen.  Disse que é não é fácil, mas esperemos que se em 2019 não vier, que em 2020 

venham essas emendas que fomos solicitar. Finalizou convidando para o 27ª aniversário do STR, que 

será realizado domingo dia 25/08 no esporte clube Cruzeiro, em Nova Santa Cruz. Helena Lúcia 

Herrmann (MDB) - disse que mesmo os vereadores sendo de partidos diferentes todos tem o mesmo 

objetivo que é trabalhar pelo desenvolvimento do município e buscar recursos para auxiliar o município e 

os cidadãos santa-clarenses. “Acho que é importante sim irmos a Brasília”. Comentou também  ter ficado 

impressionada com a estrutura, quantidade de ministérios e pessoas que trabalham em Brasília, em 

outra oportunidade na qual esteve lá .Saudou a escola municipal Frei Henrique de Coimbra pela 

presença e pelo belo trabalho que estão realizando na escola sobre o Meio Ambiente. A escola Frei 

Henrique se destacou, inclusive veio alunas aqui na câmara falar sobre a coleta seletiva que será 

implantada posteriormente no município, salientou. Estendeu a parabenização a todos os alunos e 

equipe de funcionários da escola. Disse ser uma honra dar o título de cidadão benemérito ao casal 

Bourscheidt. “A estima que eu sinto é a mesma dos participantes dos corais do município. Ressalto o 

trabalho sério do Silvestre como regente e da Natalia como coralista. Fiz parte do coral de Nova Santa 

Cruz por muitos anos e tenho muito respeito pelo trabalho, que é regido de maneira séria e disciplinada”, 

salientou. Agradeceu aos colegas pela aprovação do projeto ao casal e também a presença de todos os 

coralistas na sessão. Também enalteceu o fato de as dependências da Câmara estar lotada. “É muito 

gratificante e importante para nós, vereadores, que todos saibam como funciona o Legislativo”, 

mencionou.  Ainda lembrou que Natalia mantinha um coral infantil em Nova Santa Cruz, além do adulto. 

“É preciso destacar o trabalho do casal que, mesmo aposentado, se dedica a vir a Santa Clara nas 

segundas e terças-feiras para alegrar a nós e acalmar o coração de muitos nas horas tristes. E pelo 

público de hoje, que lotou a Câmara, dá para ter uma noção do carinho que todos sentem por vocês”, 

finalizou. TRIBUNA LIVRE: Silvestre Bourscheidt – disse que o Coral fez a diferença na vida dele e da 

esposa Natalia. Nos anos de 64, 65 foi no ensaio de canto do coral Santa Cecília de Estrela que no 

encontramos. “Cantamos juntos por 4 anos, ela na primeira voz e eu no baixo”, frisou. Falou também do 

irmão mais velho Jósé, que ia aos domingos a cavalo a Arroio Alegre no professor chamado Sharp para 

aprender teoria musical, trazendo então para casa livros e um harmônio velho, no qual eu gastei horas e 

horas nos livros para aprender, mas só sabia fazer o que estava na partitura, salientou. Comecei aos 9 

anos e aos 12 anos acompanhei um coral de Nova Santa Cruz o qual o regente era o Albino Becker que 

vinha ensaiar o coral, era um coral de homens. Na festa do professor Pedro Canísio Weber, que 

completava 25 anos de magistério convidaram muitas pessoas importantes na comunidade, dentre eles 
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os irmãos Maristas que vieram cantar junto na festa. Após, a missa recebi o convite 

dos irmãos Maristas para ir a lajeado participar no grupo deles, mas devido ao dinheiro 

estar curto e pelo fato de ser muito apegado a família, ficou apenas no convite, salientou. Lembrou que 

foi convidado pela Célia Ruschel para fundar o coral Vozes do Coração em Nova Santa Cruz, logo não 

dei resposta, mas após um tempo aceitei o convite, frisou. Agora dia 14 de setembro vai fazer 20 anos 

do Coral Vozes do Coração. Disse também que para estar à frente de um coral precisa de muita 

persistência. Finalizou, agradecendo muito pela lembrança de titulo de cidadão Benemérito concedido a 

ele a esposa Natália, com iniciativa da presidente Helena e aprovação dos demais vereadores. Ana 

Paula Dessoy (diretora da Escola Municipal Frei Henrique de Coimbra) – agradeceu o convite da 

presidente Helena para exporem os trabalhos na Câmara. Disse estar há 3 anos trabalhando na escola, 

esse ano assumido como diretora da escola, além de dar aulas de matemática. Atualmente contamos 

com 140 alunos, totalizando 6 turmas, todas elas bem numerosas. Temos 1 turmas de pré que 

contempla pré 1 e pré 2 com idade de 4 e 5 anos e depois temos turmas do quinto ao nono ano. Temos 

10 professores, 2 serventes, e na sexta irá começar uma nova monitora. Temos também 1 professor de 

música, uma professora que dá aula de teatro, na segunda temos aula de reforço na parte da tarde. 

Temos o Valcir Schimit que é o nosso faz tudo, nos auxilia em tudo que precisamos. Temos alguns 

projetos que estão sendo trabalhados durante esse ano como o projeto de leitura, projeto sobre o meio 

ambiente e horta escolar, o JEPP que é uma proposta do Sebrae que é sobre jovens empreendedores 

junto com ele estamos  trabalhando  a educação financeira, escola da inteligência que trabalha a 

questão emocional, coleta seletiva do lixo estamos trabalhando bastante em cima disso também, pois vai 

começar a ser implantada no município e precisamos estar preparados. Temos outro projeto relacionada 

a liga Santa Clarense também. Estamos incentivando bastante os alunos a participarem de concursos 

como olimpíada da matemática, feira de ciências da Univates, dentre outros. Ana Raquel – falou que 

trabalha na escola há 27 anos já, e destes, 7 anos como diretora. Falou que a anos atrás as entregas de 

boletim eram feito nas casas dos alunos, possibilitando assim os professores conhecerem melhor as 

famílias dos alunos, hoje devido ao aumento do número de alunos não é mais possível. Apresentou 

também toda a equipe de funcionários da escola e a função de cada um.  Nada mais havendo a tratar, a 

senhora presidente determinou à trigésima (30ª) sessão ordinária para o dia 28 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, 21 de agosto de 2019. 
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