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ATA Nº 004-01/2021 

 

Ao décimo sétimo (17º) dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um (2021), com 

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

(2ª) Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa – Oitava Legislatura da Câmara Municipal 

de Santa Clara do Sul.  Presentes os seguintes vereadores: Airton Teloken, Alair José 

Bourscheidt, Eduardo Ferla, Helena Lúcia Herrmann, José Adair Matthes, Leila Regina Immich, 

Marlene Schonardt, Rosani Maria Hendges Richter e Thiago Soares de Carvalho. Verificada a 

presença do número regimental, a senhora presidente, Helena Lúcia Herrmann, abriu os 

trabalhos, saudando a todos. Foi entoado o hino de Santa Clara do Sul. ATA Nº 003-01/2021 

da sessão extraordinária do dia 22 de janeiro de 2021 foi aprovada unanimidade com as 

alterações. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 03-01/2021 em anexo. VEREADORES 

INSCRITOS: Rosani Maria Hendges Richter (PP) - Solicitou a Administração Municipal que 

informe quantos alvarás de MEI tem cadastrados e se eles pagam taxa de alvará e qual o valor 

pago. Também solicitou que seja feita a roçada das margens da estrada de Alto Arroio Alegre 

em direção a Sete de Setembro. Thiago Soares de Carvalho (PTB) - Solicitou uma faixa de 

segurança em frente ao Centro de Recreação (Escolinha da Denise Rambo) na Rua 9 de 

Fevereiro, N° 1302. Ainda solicitou que as sessões da Câmara de Vereadores sejam filmadas 

colocando ao vivo no site para que as pessoas possam acompanhar de casa. Airton Teloken 

(PP) - Solicitou a Administração rever o caso do nosso comércio, concedendo 50% de 

desconto no Alvará de Licença, devolvendo o valor para quem já pagou ou conceder o 

desconto no ano que vem. Também solicitou a Administração ver um aumento para o 

funcionário público, CC´s foram alterados e muito, e acredita que todos os funcionários 

merecem ser valorizados, não só alguns. As solicitações foram aprovadas por unanimidade. 

ORDEM DO DIA: O PROJETO DE LEI N° 012/2021 – Autoriza o Poder Executivo a abrir mais 

uma vaga para a contratação temporária de um Agente de Combate a Endemias (ACE), para 

atuar no combate ao mosquito AEDES AEGYPTI, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. O PROJETO DE LEI N° 013/2021 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um 

Crédito Suplementar no valor de até R$ 840.000,00, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. O PROJETO DE LEI N° 014/2021 – Autoriza o Poder Executivo a convocar por 

mais 20 (vinte) horas semanais, o professor do contrato temporário da disciplina de Geografia, 

devido à divisão de turmas, decorrente da necessidade de distanciamento/ aglomeração, face à 

Pandemia Covid 19, a partir de 01 de fevereiro, limitado a 20 de dezembro de 2021, e dá outras 

providências. Foi aprovado por unanimidade. Ofício GAP N° 006/2021 – Indica como Líder de 

Governo junto a essa Casa Legislativa, o Senhor Vereador Eduardo Ferla. Ofício N° 002/2021 

– SMS – encaminha o ofício n° 034/2020 – NUREVS/16ªCRS no qual informa formalmente, 
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também a Câmara de Vereadores a alteração de condições do Município de 

Santa Clara do Sul, em relação à presença do mosquito Aedes aegypti, 

passando a condição, como outros municípios de nossa região, de município infestado. Foi 

informado e apresentado aos vereadores. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Airton Teloken (PP) – 

justificou o seu pedido no qual solicitou aumento para os funcionários públicos sugerindo 

igualdade nos vencimentos relativos aos mesmos cargos, e cita exemplos na Secretaria de 

Obras. Diz que algumas pessoas recebem mais desempenhando a mesma função, e considera 

isso injusto e que desmotiva o trabalhador. Acredita que todos os funcionários merecem ser 

valorizados de forma igual. Ele também espera que este ano seja tranquilo na Câmara, com 

debate acerca dos projetos para que sejam aprovados apenas aqueles que são de interesse 

para a comunidade. Helena Lúcia Herrmann (MDB) – Cumprimentou a todos, e relatou o 

período difícil que passou ao contrair a Covid-19. Sobre a doença, lembrou que 220 pessoas já 

contraíram a doença no Município, e pede mais uma vez que as pessoas usem máscara, 

mantenham o distanciamento social e tomem cuidado. Também destacou os projetos 

aprovados na sessão, entre eles o que amplia a carga horária para a disciplina de Geografia, e 

comemora o fato de Santa Clara do Sul ser o primeiro Município a retornar 100% com as aulas. 

Salientou que a preparação para o retorno foi feita com antecedência. Também considera um 

grande avanço o projeto que permite a restauração do asfalto em importantes vias da cidade e 

também o acréscimo na coleta do lixo, algo que foi bastante discutido na câmara ao longo de 

2020. Ainda falou sobre a importância de haver discussão sobre os projetos, colocando-os em 

apreciação, e por isso os projetos são enviados com antecipação aos vereadores, e lembrou 

que os secretários estão à disposição para tirar dúvidas. Sobre a Saúde, trouxe um relatório 

informando que em 20 dias deste ano foram realizados 2.984 atendimentos, uma média de 

149,2 atendimentos por dia o que considera muito alto, e destaca a entrega de 252,8 mil itens 

na farmácia. Informou que o município até o momento recebeu 300 doses da vacina contra a 

COVID 19, sendo aplicadas seguindo rigorosamente os critérios estabelecidos pelo plano 

nacional de imunizações que inicialmente abrange profissionais da saúde, idosos e cuidadores, 

e a imunização avança gradativamente. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente 

determinou à terceira (3ª) sessão ordinária para o dia 24 de fevereiro de 2021, 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 secretária 

da mesa. Santa Clara do Sul, 17 de fevereiro de 2021. 
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