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ATA Nº 015-01/2021
Ao quinto (5º) dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte um (2021), com início às dezoito
horas e trinta minutos (18h30min), foi realizada a décima terceira (13ª) 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, Helena Lúcia
Herrmann, José Adair Matthes, José Antônio Goergen, Leila Regina Immich, Rosani Maria
Hendges Richter, Sidonia Wolschick 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. ATA Nº 014-01/2021 da sessão ordinária
do dia 28 de abril de 2021 foi aprovada por unanimidade. A presidente Helena Lúcia Herrmann
solicitou aos suplentes José Antônio Goergen (MDB), 5°suplente de vereador e Sidonia
Wolschick (MDB), 6°suplente de vereador para ficarem de pé para prestar compromisso.
Prestado o compromisso, declarou-os empossados. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 1401/2021 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: Airton Teloken (PP) – Solicitou informações
da Administração Municipal, se o concurso de pedreiro já expirou? Pois viu pedreiros
terceirizados trabalhando, sendo que tem concursados esperando. Thiago Soares de
Carvalho (PTB) – solicitou que no Bairro Alto da Colina, Rua B sejam feitos reparos na estrada
se possível com colocação de brita, como também a troca de lâmpada queimada. Ainda
solicitou que a Administração Municipal avalie a questão do sino da igreja católica no centro
para que não toque mais das 22h as 06h. Pois é um barulho a cada 15 minutos que influencia
na qualidade do sono de todos os moradores do centro, e sem a menor necessidade. Quem
sofre de algum tipo de insônia passa horas esperando o próximo badalo. As pessoas referem
que incomoda, e adorariam ter uma noite sem ouvir o sino, silenciosa e tranquila. Rosani Maria
Hendges Richter (PP) – Solicitou informações ao setor de RH, que informe o número de
funcionários: Concursados, CCs, Contratados e estagiários. As solicitações foram aprovadas
por unanimidade. ORDEM DO DIA: O PROJETO DE LEI N° 034/2021 – Autoriza o Poder
Executivo a convocar por mais 04 (quatro) horas semanais, o profissional ocupante do cargo
efetivo de Médico Ginecologista, para o exercício de suas funções na Unidade Básica de
Saúde, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O PROJETO DE LEI N°
035/2021 – Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de até uma taxa de água ao
proprietário do imóvel de matrícula nº 6925, OSVIN KOLLET, onde está instalado um Poço de
Abastecimento de Água para Comunidade de Alto Arroio Alegre, e dá outras providências. Foi
aprovado por unanimidade. O PROJETO DE LEI N° 036/2021 – Autoriza o Poder Executivo a
abrir um Crédito Suplementar no valor de até R$ 106.000,00, e dá outras providências. Foi
aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Thiago Soares de Carvalho (PTB) –
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cumprimentou a todos e pediu desculpas por ter falado projeto em vez de
pedido na entrevista para a Rádio A Hora, e afirmou que se expressou mal no
dia. Disse que a presidente não entendeu o porquê de terem chamado ele na rádio. Ressaltou
que está há cinco meses na Câmara, e que cuidou para não arrumar briga, e disse para a
vereadora Helena, que quando for elogiar alguém, deve elogiar na tribuna, mas na hora de
criticar, deve falar na sala, pois fica mais elegante e a pessoa vai entender e não vai mais errar.
Ainda citou que se informou com Marques de Souza, e o custo para a filmagem é inferior do
que o informado aqui, e lá a própria assessoria de imprensa está fazendo a filmagem, e que
por isso é possível ser feito sem gastar, se quiser. José Antônio Goergen (MDB) – saudou a
todos e enalteceu a presença de mais mulheres na Câmara. Agradeceu ao vereador Ferla pela
cedência do espaço, e que está muito feliz por estar na Casa. Em nome da Helena, da Leila,
Rosane, Sidonia e da própria mãe, Maria Imelda, cumprimentou todas as mães pelo Dia das
Mães. Helena Lúcia Herrmann (MDB) – cumprimentou a todos e afirmou que não criticou a
entrevista do vereador e que apenas corrigiu que o correto era falar pedido e não projeto, e
lembrou que os vereadores Airton e Rosani criticaram a entrevista do prefeito. Agradeceu os
projetos aprovados, e considerou um grande avanço o aumento da carga horária para o
atendimento na área de ginecologia, que diminui a fila para coloscopia e implantação de DIUDispositivo IntraUterino, procedimentos realizados atualmente pela profissional ginecologista.
Contou que na semana retrasada fez uma visita à empresa Conservas Thomas, e na conversa
sobre as vendas no município soube dos proprietários que eles ainda não haviam conseguido
vender no STR. Disse que lhe chamou atenção estarem vendendo no Imec e não no STR, e
diante disso marcou uma reunião com a gerência de Lajeado e conseguiu viabilizar o contato
entre as partes. Comemorou que em breve os produtos da Thomas devem ser vistos no STR.
Ainda enalteceu o projeto do Município voltado para a Saúde Mental. Por fim, convidou a todos
para fazerem uma oração para as famílias que perderam filhos no ataque em Santa Catarina,
em especial as mães que perderam as crianças pequenas daquele modo. Desejou muita força
a essas famílias para que consigam de alguma forma superar essa perda. Nada mais havendo
a tratar, a senhora presidente determinou à décima quarta (14ª) sessão ordinária para o dia 12
de maio de 2021, às dezoito horas e trinta minutos (18h30min), a ser realizada de forma
presencial. 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,
05 de maio de 2021.
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