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ATA Nº 030-03/2019 

 

Ao vigésimo oitavo (28º) 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 trigésima 

(30ª) 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 

029-03/2019 da sessão ordinária do dia 21 de agosto de 2019 foi aprovada por unanimidade. 

EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 30-03/2019 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: 

Marcelo Foltz (PT) - solicitou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural (Sedur), que 

providencie no trecho a ser pavimentado em Picada Santa Clara na última subida perto da 

propriedade de Volmir Nistche, que seja retirado material e colocado mais abaixo, para que 

assim diminua um pouco a altura do morro, porque são frequentes as reclamações dos 

motoristas de veículos pesados e quando asfaltado o perigo aumenta, pois a velocidade se 

excede. Henrique Goettens (MDB) - solicitou licença afastamento de 02 a 16 de Setembro 

para tratar de assuntos particulares. Airton Teloken (PP) - solicitou licença afastamento de 01 

a 15 de Setembro para tratar de assuntos particulares. As solicitações foram aprovadas por 

unanimidade. ORDEM DO DIA: O Projeto de Lei N° 054/2019 – Dispõe sobre o sistema 

municipal de cultura de Santa Clara do Sul – SMC, seus princípios, objetivos, estrutura, 

organização, gestão, interrelações entre os seus componentes, recursos humanos, 

financiamento e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei N° 

055/2019 - Cria o conselho municipal de política cultural – CMPC, e dá outras providências. Foi 

aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Márcio Luiz Haas (PTB) – 

parabenizou a direção, professores e funcionários da escola pelo trabalho desenvolvido. 

Segundo ele, é notório o empenho de todos os profissionais. “Vocês não se cansam de buscar 

ferramentas, se aperfeiçoar, para levar conhecimento para os alunos. Fico lisonjeado em tê-los 

aqui. Felicidade minha e dos demais vereadores. As beneficiadas são as nossas crianças”, 

finalizou. TRIBUNA LIVRE – Raquéli Aroldi Girardi (Diretora da escola Gustavo Seidel) - 

disse que atualmente a escola conta com sete profissionais, entre professores e funcionários, e 

atende 46 crianças do pré ao 2º ano. Nossa escola passou a ser uma escola alfabetizadora, 

considerando que os alunos possuem entre 4 a 7 sete anos. “Por isso, além de alfabetizar e 

ensinar, damos um enfoque no lúdico”, observou. O educandário funciona das 6h45 às 17h, de 

segunda a sexta-feira. As aulas ocorrem na parte da manhã e à tarde são realizadas as 

atividades do turno integral. Também ressaltou a importância da participação das famílias nas 

ações realizadas na escola. “Os pais têm colaborado, o que gera uma maior integração e 
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resultados ainda mais satisfatórios”, frisou. “Eu tenho estimulado os familiares 

a virem até a escola para interagirem e conferirem in loco as atividades 

desenvolvidas” salientou. O principal projeto realizado na escola é denominado de “Eu sou, tu 

és, nós somos assim”. Ele visa trabalhar assuntos relacionados ao meio ambiente, 

sustentabilidade e agroecologia. “E dentro desse projeto maior, desenvolvemos várias 

atividades importantes, como o empreendedorismo por meio do JEPP, a educação emocional, 

ambiental e fiscal, além de outras ações que visam desenvolver a consciência das crianças”, 

frisou. Em uma das atividades, os alunos visitaram a propriedade do produtor de orgânicos, 

Elson Allgayer, onde puderam conhecer o processo de cultivo dos alimentos agroecológicos. 

Conheceram também a produção das frutas e os animais, elas adoraram o passeio, salientou.  

Na escola, as crianças mantêm uma horta com vários produtos. “Eles ajudam a plantar, colher 

e sabem que estão comendo alimentos saudável, sem agrotóxico. Fazemos também 

confecções de jogos geralmente no turno inverso, após esses jogos são usados pela 

professora na aula normal e também nas aulas de reforço. Temos a missão de alfabetizar mas 

também temos o momento do brincar. O que fica são as vivências e as experiências que eles 

adquirem, finalizou. Rafaela (professora do pré) – Disse que são realizadas no turno integral 

diversas aulas como dança, teatro, horas do conto, músicas e manutenção da horta, indo ao 

encontro do objetivo do programa Santa Clara Mais Saudável. Nós também priorizamos muito 

a questão das escolhas deles, temos atividades que são programadas e às vezes os deixamos 

optar por aquilo que gostariam de fazer no momento. Tivemos uma atividade no qual eles 

montaram os seus próprios sanduíches com produtos saudáveis colhidos da horta”, 

mencionou. No pré trabalhamos a escola da inteligência trabalhando muito as gentilizas que 

são brincar juntos, respeitar os colegas, ter amigos, dentre outros, finalizou. Nada mais 

havendo a tratar, a senhora presidente determinou à trigésima primeira (31ª) sessão ordinária 

para o dia 04 de setembro 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, 

28 de agosto de 2019. 
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