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ATA Nº 045-03/2019 

 

 

Ao décimo primeiro (11º) dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (2019), 

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

quadragésima quinta (45ª) 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 044-03/2019 da sessão ordinária do dia 

04 de dezembro de 2019 foi aprovada unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 

45-03/2019 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: não teve. ORDEM DO DIA: O Projeto 

de Lei N° 074/2019 – Altera os coeficientes salariais dos cargos que menciona, a partir de 

01 de janeiro de 2020, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto 

de Lei N° 076/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar no valor 

de R$ 361.050,00, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de 

Lei N° 077/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar no valor de 

R$ 349.050,00, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei 

N° 078/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar no valor de R$ 

463.500,00, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei N° 

079/2019 – Autoriza o Poder Executivo a contratar, em situação de emergência e 

atendendo excepcional interesse público, temporariamente, um Odontólogo Sáude Bucal, 

40 horas semanais, em substituição aos servidores profissionais titulares, que gozarão 

suas férias regulares, perdurando enquanto da tramitação e conclusão do Processo de 

Concurso e respectivas nomeações, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. O Projeto de Lei N° 080/2019 – Prorroga por mais dois anos, o incentivo 

fiscal de devolução de 50% (cinquenta por cento) da Alíquota do Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias (ICMS), gerado pela empresa Calçados Beira Rio SA., deduzidos os 

percentuais legais  vinculados, a partir de R$ 164.378,35, atualizado anualmente, conforme 

disposto no art. 4º da Lei Municipal nº 1566/2010,  e dá outras providências. Foi aprovado 

por unanimidade. O Projeto de Lei N° 081/2019 – Autoriza o Poder Executivo a contratar, 

para atender excepcional interesse público, em caráter temporário, mais um Médico do 

ESF, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Airton Teloken (PP) – explicou o motivo pelo qual segurou o Projeto de Lei n° 

074/2019 que concede um reajuste de 10%, aos servidores ocupantes dos cargos de 



                           Estado do Rio Grande do Sul 

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

Educador Infantil – 30 e 40h, Monitor Educacional e Social, Monitor e 

Recreacionista. Disse que não é contra o aumento de nenhum funcionário 

público, que defende todas as classes é acha justo todos receberem um aumento. 

Informou que apenas segurou o projeto para ter mais tempo de analisar e entender ele. De 

forma alguma é contra o aumento dos professores, porque merecem pelo empenho e 

dedicação com as crianças. E pede a administração municipal que não envie mais este tipo 

de projeto no final do ano, porque todos os funcionários esperam por um aumento, e desta 

forma que vem acontecendo só alguns são beneficiados. Mencionou que os vereadores 

ficam numa situação muito difícil, porque se não aprovarem o projeto serão criticados pelos 

professores, e se aprovam todos os demais servidores públicos irão os questionar e 

criticar. Finalizou dizendo que é preciso valorizar todos os funcionários públicos, mas de 

forma igual. Márcio Luiz Haas (PTB) – falou que gostaria de saber quem enviou a 

mensagem que esta circulando pelos grupos de whatsApp, de forma totalmente 

equivocada citando o seu nome e do colega João, para tentar entender o motivo disso. 

Mencionou que se tem alguém que dá importância aos professores é ele, e que já usou a 

tribuna desta casa em diversos momentos para elogiar e agradecer a eles. Que não tem 

palavras para expressar à gratidão que tem pelo trabalho que fazem. Concordou com o 

colega Airton e disse que é importante segurar os projetos às vezes, para tentar entender 

eles melhor e saber explicar depois quando alguém os questiona o motivo de ter aprovado 

o projeto. Disse-se feliz pelo projeto aprovado e todos os demais aprovados na noite. 

Desejou um Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todos os professores, e agradeceu a eles 

pelo excelente trabalho que fazem com as crianças, em especial com as suas filhas.  

Marcelo Foltz (PT) – usou o espaço para tentar esclarecer um pouco sobre as falas e as 

discussões sobre os projetos. Falou que nem todos os projetos enviados a esta casa foram 

aprovados, e ele já votou contra várias vezes. Citou que estes projetos sobre aumentos, 

normalmente vem no final do ano e muitos em regime de urgência, onde precisam ser 

votados em até 10 dias, e citou que várias informações não chegam à população via 

imprensa porque essa parece ser peneirada. Disse que defende muito o aumento para os 

funcionários, mas defende com igualdade. No dissídio queriam um pouco mais para todos, 

mas não foi possível, foi voto vencido.  Mencionou que o vereador está numa bola de vidro, 

que ele é falado, pro bem ou pro mal, mas essa é a profissão que escolheram, se 

candidataram e querem sempre fazer o melhor para o município. Os sete projetos da noite 

foram muito discutidos, mas todos aprovados. Gilmar Antônio Hermes (PTB) – agradeceu 

a administração municipal, o Prefeito Paulo e o Secretário da Educação Mauro por terem 

enviado este projeto. Disse ser uma pena por não ser ainda mais, mas com certeza esse é 

um processo gradativo conforme a arrecadação e vai acontecendo aos poucos. Lembrou 

que a educação no Brasil está um caos, segundo uma pesquisa realizada, está entre os 

piores países do mundo. E disse sempre defender os professores, eles merecem sim 
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ganhar um pouco mais, não desmerecendo ninguém. “Se alguém critica um 

professor, então vai estudar para ser um professor e ver como é, ou o 

mesmo vale para um vereador, vai ser candidato, coloque o nome na rua para ver” frisou.  

Quanta fofoca e intriga surgiram pelos meios interativos. Uma das melhores lições que 

podemos tirar daqui, o escritor Umberto Eco já dizia “a internet dá voz a uma multidão de 

imbecis”, então se a gente vai atrás de tudo que é fofoca e picuinha, sempre vai ter brigas, 

discussões e mal entendidos, e nós sabemos que não é por aí. Lembrou que os projetos 

sempre são muito discutidos dentro da administração antes de enviar ao Legislativo, e às 

vezes as situações de emergência acontecem de última hora, os médicos, os professores 

e outros servidores desistem de um dia para o outro. Então às vezes acontece dos projetos 

entrarem assim, de última hora, e isso acontece em todos os municípios. Parabenizou os 

professores pelo empenho, dedicação e carinho com as crianças.  Helena Lúcia 

Herrmann (MDB) – agradeceu a presença de todos, e disse que a sessão esta realmente 

muito diferente na noite, que parece que sempre quando tem público os vereadores 

mudam se alteram. Falou dos projetos que passam pela casa, e lembrou que o interesse 

de saber mais detalhes e se informar sobre os projetos dependem de cada vereador.  Os 

projetos estão vindo em regime de urgência porque tem poucos dias ainda este ano, 

apenas mais duas sessões, foi enviado um ofício a administração pedindo que enviassem 

todos os projetos que precisam vir este ano ainda. Sugeriu cancelar as férias dos 

vereadores se não querem mais que venham os projetos em regime de urgência. Pediu 

para os vereadores não acharem desculpas para querer segurar um projeto ou não aprová-

lo porque não tiveram tempo de analisar e tirar suas dúvidas. Lembrou que a administração 

municipal, os secretários e demais servidores sempre estão à disposição para esclarecer 

dúvidas, falou que são vereadores e precisam mostrar que são superiores.  Citou que não 

se atenta a picuinhas, e não faz demagogia. Em nome da Liga fez um agradecimento 

especial a EMEI Pequeno Mundo, que estão recolhendo tampinhas, para a entidade em 

um gesto muito nobre e bonito. Desejou um Feliz Natal e um Próspero ano Novo. Nada 

mais havendo a tratar, a senhora presidente determinou à quadragésima sexta (46ª) 

sessão ordinária para o dia 16 de dezembro 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, 11 de dezembro de 2019. 

 

 

        Helena Lúcia Herrmann                  Márcio Luiz Haas                    Eduardo Ferla 

                 Presidente                              Vice-Presidente                         Secretário 


