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ATA Nº 042-03/2019 

 

 

Ao vigésimo (20º) dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (2019), com início 

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

segunda (42ª) 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 

041-03/2019 da sessão ordinária do dia 13 de novembro de 2019 foi aprovada por 

unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 42-03/2019 em anexo. VEREADORES 

INSCRITOS: Márcio Luiz Haas (PTB) – solicitou uma moção de apoio às reivindicações dos 

Professores e demais servidores públicos contra o Pacote de Medidas do Governador do 

Estado do Rio Grande do Sul, e para que retire o regime de urgência da votação do projeto, por 

ser amplo precisa mais de trinta dias para ser discutido. Marcelo Foltz (PT) – solicitou pedido 

de informações a Secretaria da Agricultura e Obras referente aquelas reuniões agendadas de 

roteiro no interior, o motivo pelas quais foram canceladas. Airton Teloken (PP) – solicitou que 

seja enviado ofício à RBS TV, cientificando da precariedade do sinal digital (TV aberta) no 

município de Santa Clara do Sul. Com o desligamento do sinal analógico, quem não tem TV 

por assinatura ou a cabo fica sem poder acompanhar o jornal local e as demais notícias 

regionais veiculadas pela emissora. Helena Lúcia Herrmann (MDB) – solicitou em nome de 

todos os vereadores que seja enviada uma moção de apoio para o presidente da Assembleia 

Legislativa bem como para todos os Deputados Estaduais, do total apoio ao pleito dos 

professores estaduais, que são contra as medidas elencadas por eles, integrantes do Pacote 

do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, que afeta diretamente o funcionalismo público 

estadual, com efeitos reflexos em toda a sociedade gaúcha. As solicitações foram aprovadas 

por unanimidade. ORDEM DO DIA: não teve projetos. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Gilmar 

Antônio Hermes (PTB) – se disse muito feliz em receber os professores e alunos da Escola 

Estadual, mas triste pela causa de estarem aqui. Porque o Governo quer tirar da onde já não 

tem, da onde já é pouco. Citou o seu exemplo como professor na Escola Estadual, onde tinha 

contrato de 40h e na verdade se transformavam em 70 a 80h incluindo os trabalhos de 

preparar as aulas, corrigir provas e trabalhos nos finais de semana, e para isso recebia o valor 

de R$ 2.300,00. Ainda descontando o imposto de renda anual, na verdade sobrava em torno 

de R$ 1.000,00 mensais do seu salário de professor. Mencionou que isso é uma vergonha, que 

não tem palavra que explique. Que a reivindicação dos professores é justa, honesta e está na 

hora de por um fim nisso. Os países de primeiro mundo tem uma educação de qualidade, e 
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todos os países estão bem, porque a educação está bem. Parabenizou os 

professores, porque fazem milagres com o pouco que tem. Resumindo os 

professores precisam pagar para trabalhar, e que realmente se sensibiliza com a causa. 

Parabenizou os professores e alunos pela luta, e enfatizou que a situação da educação no 

Estado é péssima, justo o cenário contrário da educação do nosso município. Marcelo Foltz 

(PT) – cumprimentou a todos os presentes e fez das palavras do colega Gilmar as dele, citou 

que para conseguirem os seus direitos todos precisam ir à luta. Se disse feliz que durante os 

sete anos em que atua no Legislativo nunca precisou pegar atestado médico, agradece a Deus 

por ter saúde e não gastar do dinheiro público. Também falou referente ao seu pedido de 

informações sobre aquelas reuniões agendadas de roteiro no interior, algumas ocorreram e as 

demais foram canceladas, o motivo ainda não sabe ao certo. Citou que fica chato convidar as 

pessoas e depois em cima da hora simplesmente cancelar e não dar um motivo. Ficou feliz 

pelos projetos aprovados durante a sua ausência, um deles referente às reformas nas escolas 

do interior, e lembrou que em 2012 quando foi inaugurada a Escola Gustavo Seidel através de 

um projeto pronto do Governo Federal e que não pode ser alterado, foi construída num porte 

pequeno, e que logo mais a frente precisaria ser ampliada. Mas se disse feliz pelas obras de 

ampliação e reformas. Também falou do Calendário de Eventos e lamentou não conseguir mais 

incluir a data do evento do Sindicato na lei.  Sugeriu a presidente e demais vereadores que 

segurem o projeto durante uma semana quando surgem essas dúvidas nas datas. “O Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Santa Clara do Sul vai trazer um evento regional no Dia 

Internacional da Mulher em 2020, foi uma luta grande porque envolve mais de trinta municípios 

da região, e conseguimos trazer este evento para Santa Clara, esta é mais uma forma de 

divulgar o município” salientou. Márcio Luiz Haas (PTB) – cumprimentou a todos os 

professores, alunos e demais presentes. Citou que o diretor Sérgio Campos o procurou para 

pedir o auxílio do Poder Legislativo no envio de uma moção de apoio às reivindicações dos 

Professores e demais servidores públicos contra o Pacote de Medidas do Governador do 

Estado do Rio Grande do Sul, e agradeceu aos vereadores por terem assinado a moção. Disse 

que é contra as greves como todos os professores e alunos que estão aqui, mas quando não 

tem mais saída é o que resta fazer, não para buscar novos direitos, mas para segurar os que já 

foram conquistados em alguns momentos. Tem professor que precisa pagar para trabalhar. O 

professor é um anjo que cuida das nossas crianças, que estão lá ensinando, educando, 

enquanto nós pais estamos terceirizando a educação deles. Solicitou a presidente que essa 

moção de apoio com o anexo assinado pelos professores seja encaminhada a todos os 55 

Deputados Estaduais para pedir o apoio deles.  Primeiramente pedindo para retirar o pedido de 

regime de urgência do projeto e também o apoio às reivindicações dos Professores contra o 

Pacote de Medidas do Governador. Disse-se lisonjeado pela presença de todos e convidou 

para que retornem sempre. Helena Lúcia Herrmann (MDB) – disse ser um privilegio estar com 

a casa cheia e se sente muito feliz com a presença do público. Agradeceu a presença do Luiz 

Bernardi da EMATER que também veio solicitar o auxílio do Legislativo para a causa da 

entidade. Mencionou que a Câmara estará sempre disponível para toda a comunidade quando 
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precisarem. Mencionou que é muito difícil essa situação dos professores do 

Estado, e com certeza estão a favor da causa e irão apoiar os professores. 

Citou que todos sabem dos problemas que a classe vem enfrentando e relatou apenas alguns 

dos itens que lhe chamaram atenção nesse pacote de medidas, que realmente é um absurdo. 

Informou que na segunda feira dia 25 de novembro, irão levar pessoalmente a Moção na 

Assembleia Legislativa e encaminhar a todos os Deputados, pedindo o apoio deles. Convidou 

todos os vereadores que puderem se fazer presentes e irem juntos entregar para os seus 

Deputados. Finalizou dizendo que é uma luta árdua o trabalho do professor e uma 

responsabilidade muito grande, mas que podem contar com essa casa sempre. Parabenizou e 

agradeceu a todos. TRIBUNA LIVRE: Luiz Bernardi - extensionista da EMATER/RS-ASCAR 

fez o uso deste espaço para falar sobre o SOS EMATER. Diante da constituição de um 

Grupo de Trabalho pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul visando analisar a situação 

jurídica da EMATER-RS/ASCAR, estão reivindicando a possibilidade de continuar o 

trabalho junto aos agricultores familiares. A Emater/RS-ASCAR presta um trabalho de 

suma importância ao município, contribuindo com o desenvolvimento econômico, social e 

ambiental. A manutenção e o fortalecimento da EMATER são fundamentais para a sociedade 

gaúcha, para o Estado do RS e para o nosso município. Por isso solicitam o apoio do 

Legislativo para que enviem uma moção a todos os Deputados Estaduais manifestando total 

apoio para à manutenção e fortalecimento da EMATER/RS-ASCAR. Nada mais havendo a 

tratar, a senhora presidente determinou à quadragésima terceira (43ª) sessão ordinária para o 

dia 27 de novembro 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, 20 de novembro 

de 2019. 
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