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ATA Nº 046-03/2019 

 

Ao décimo sexto (16º) 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 sexta (46ª) 

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 045-03/2019 da sessão ordinária do dia 11 de 

dezembro de 2019 foi aprovada unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 46-03/2019 

em anexo. VEREADORES INSCRITOS: não teve. ORDEM DO DIA: O Projeto de Lei N° 082/2019 

– Autoriza, define condições e critérios para a pavimentação comunitária de trajeto da Rua Amabile 

Maria Piacini, no trecho entre a Rua Silvestre Gregory até o limite do lote de propriedade do 

município onde está sendo construído o prédio do Centro de Educação Infantil, e dá outras 

providencias. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei N° 083/2019 – Autoriza a cobrança 

de contribuição de melhoria em decorrência da execução da obra de pavimentação da Rua Amabile 

Maria Piacini, no trecho entre a Rua Silvestre Gregory até o limite do lote de propriedade do 

município onde está sendo construído o prédio do Centro de Educação Infantil, dos proprietários 

que não aderirem à pavimentação comunitária, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. O Projeto de Lei N° 084/2019 – Autoriza o Poder Executivo a contratar, em situação 

de emergência e atendendo excepcional interesse público, temporariamente, profissionais para os 

cargos e funções que menciona, na área da Educação, e dá outras providências. Ficou retido na 

Comissão de Justiça e Redação. O Projeto de Lei N° 085/2019 – Autoriza o Poder Executivo a 

abrir um Crédito Suplementar no valor de R$ 29.000,00 e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. O Projeto de Lei N° 086/2019 – Autoriza o Poder Executivo a conceder um abono de 

R$ 500,00, aos servidores do Quadro do Magistério Público Municipal, do Quadro de Pessoal 

Efetivo e Contratado, Cargos em Comissão, Estagiários, Temporários e Conselheiros Tutelares, e 

dá outras providências. Foi aprovado por 7 votos a favor e 1 abstenção. O Projeto de Resolução 

N° 03-03/2019 - Autoriza o Poder Legislativo a conceder um abono de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

aos servidores da Câmara de Vereadores de Santa Clara do Sul do Quadro de Pessoal Efetivo e 

Cargos em Comissão e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Helena Lúcia Herrmann (MDB) – fez um breve relato sobre a sua gestão como 

presidente do Legislativo em 2019. Teve a oportunidade de participar de vários eventos, em 

especial a Feira das Flores e da Agroecologia, que foi um evento lindo e disse ter sido uma honra 

representar a Câmara nesta feira tão importante para o município. Representou o prefeito em 

alguns momentos e participou de vários encontros da Avat, que serviram de grande aprendizado 

em tudo que participou.  Representou a Câmara no curso de multiplicadores do Meio Ambiente, e 

uma das mudanças significativas que já foi aplicada na Câmara é o uso das canequinhas 

substituindo os copos plásticos descartáveis. Todos já se acostumaram com as canecas, e isso foi 

só o primeiro passo. Citou que ser presidente da Câmara de Vereadores é uma honra e uma 
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responsabilidade muito grande, pois representam o município de Santa Clara.  

Frisou que sempre busca zelar pela educação e respeito com todos e em todos os 

lugares. Agradeceu pela paciência e entendimento de todos e expressou a sua felicidade em poder 

ter feito as reformas e instalado uma cozinha com pia na Câmara, além das melhorias nos 

banheiros. Finalizou fazendo um agradecimento muito especial aos assessores do Legislativo, pela 

dedicação, profissionalismo, responsabilidade, respeito e comprometimento de todos. Também 

agradeceu aos vereadores pela compreensão e pediu desculpas se em algum momento possa ter 

magoado alguém. Desejou um Feliz Natal e Próspero Ano Novo cheio de realizações, com muita 

saúde e paz a todos. TRIBUNA LIVRE: João Carlos Heinen (suplente de vereador) – utilizou o 

espaço para se manifestar referente à mensagem que circulou pelas redes sociais na semana 

passada, citando o seu nome de forma totalmente equivocada, como se ele também tivesse 

segurado o projeto de reajuste dos professores. Disse não saber o interesse da pessoa que 

divulgou essa mensagem. Lembrou que é de direito um vereador segurar um projeto quando achar 

necessário, para entender ele melhor, e isso não tem nada de errado. Falou que sempre defende a 

classe dos professores, e não é contra o aumento deles, pois todos precisam dos professores, eles 

são muito importantes e precisam ser valorizados.  Agradeceu o trabalho da presidente Helena, que 

sempre o respeitou e realiza um trabalho digno de presidente. Também agradeceu a compreensão 

de todos e desejou um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Raquel Zilio (Professora) – falou sobre a 

Valorização da Educação Infantil, fez um agradecimento especial ao Secretário da Educação Mauro 

Heinen, pelo olhar sensível que tem pela educação infantil, por ouvir, pelo diálogo e por ter levado 

adiante o pedido dos professores, e ao Prefeito Municipal Paulo Kohlrausch por ter aceito e 

encaminhado o projeto de aumento dos 10% para os professores da Educação Infantil. Também 

agradeceu aos vereadores por terem aprovado o projeto, pelas palavras, o carinho e o apoio de 

todos. Lembrou que investir em educação é fundamental, e infelizmente o nosso país ainda 

caminha em passos lentos principalmente no que diz respeito à educação infantil. Mas se vem 

conquistando mais espaço ao longo dos anos. Falou da importância do trabalho dos educadores 

para a formação das crianças e também dos adultos. Grande parte dos valores que moldam a 

personalidade de uma pessoa, eles são construídos durante a infância, até por volta dos sete anos. 

Na educação infantil as crianças ficam até os seis anos, ou seja, tudo aquilo que vai moldar a 

personalidade desse cidadão, ele começa a ser desenhado na educação infantil. Os professores 

também precisam ter um preparo muito grande para acolher as crianças, os pais e as famílias 

delas, que são cheios de emoções, trazem medos, angústias e preocupações, para conseguir 

orientar eles para o melhor desenvolvimento da criança.  Pois serão eles os futuros cidadãos de 

Santa Clara, e o futuro se pensa e constrói hoje. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente 

determinou à quadragésima sétima (47ª) sessão ordinária para o dia 19 de dezembro de 2019, às 

dezoito horas (18h00min), 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, 16 de dezembro de 2019. 
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