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ATA Nº 016-01/2021
Ao décimo segundo (12º) 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 quarta (14ª) 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. A
secretária fez a leitura de uma mensagem. ATA Nº 015-01/2021 da sessão ordinária do dia 05 de
maio de 2021 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 15-01/2021 em
anexo. VEREADORES INSCRITOS: Helena Lúcia Herrmann (MDB) –Solicitou que a Câmara de
Vereadores encaminhe um ofício ao presidente da Assembleia Legislativa, Senhor Gabriel Souza,
para que encaminhe aos órgãos competentes um pedido para que seja deduzido o Imposto de
Renda para o Comdica e Conselho do Idoso, tanto na modalidade completa como no simplificado.
Para potencializar as doações, a tabela deve ser corrigida, o que não acontece desde 2015,
fazendo com que mais pessoas optem pelo modelo completo. Ainda solicitou que a Câmara de
Vereadores encaminhe ao posto de saúde, para a equipe da enfermagem, um ofício de
agradecimento e reconhecimento pelo trabalho de todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem e
auxiliares. E que isso se estenda a todos os profissionais que estão atendendo no combate à
pandemia com tanta excelência, coragem e profissionalismo. As solicitações foram aprovadas por
unanimidade. ORDEM DO DIA: O PROJETO DE LEI N° 037/2021 – Institui o Programa Educação
Para Todos e dispõe sobre os Incentivos a serem concedidos à população de Santa Clara do Sul, e
dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O PROJETO DE LEI N° 038/2021 – Institui
a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado no
Município de Santa Clara do Sul; e dá outras providências. Ficou retido na mesa diretora. O
PROJETO DE LEI N° 039/2021 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no valor
de R$ 58.426,85, acrescido dos rendimentos, e dá outras providências. Foi aprovado por
unanimidade. O PROJETO DE LEI N° 040/2021 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito
Especial no valor de até R$ 26.000,00, acrescido dos rendimentos, e dá outras providências. Foi
aprovado por unanimidade. Ofício n° 129/2021 – Em resposta ao ofício nº 027/2021, protocolo
eletrônico nº 465/2021, em que o Senhor Vereador Airton Teloken solicita informações referente
aos serviços de máquinas terceirizadas junto ao município, encontra-se disponível e uma cópia
entregue ao solicitante. Ofício n° 141/2021 – Em resposta ao ofício nº 032/2021, protocolo
eletrônico nº 518/2021, em que o Senhor Vereador Airton Teloken solicita informações referente ao
concurso público para o cargo de Pedreiro, encontra-se disponível e uma cópia entregue ao
solicitante. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: José Antônio Goergen (MDB) – cumprimentou a todos e
parabenizou a Administração Municipal pela iniciativa do Programa Educação Para Todos, que será
desenvolvido em três eixos. Disse que tem certeza que a medida vai contribuir para o
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desenvolvimento humano. Também agradeceu aos vereadores pela aprovação do
projeto por unanimidade, e lembrou que é apenas um começo, e que o programa
será aprimorado de forma gradual. Airton Teloken (PP) - cumprimentou a todos e disse que
recebeu uma resposta incompleta sobre seu pedido feito no dia 21 de abril, sobre quantas
máquinas terceirizadas atuam no município, qual é o valor da hora trabalhada, quantas horas são
trabalhadas por mês e quem cuida do horímetro. Afirmou que a resposta não condiz com o que foi
pedido, e por isso fará um novo pedido, para receber a resposta completa. Helena Lúcia Herrmann
(MDB) – saudou a todos e agradeceu pela aprovação dos projetos. Enalteceu o projeto da
educação, que dá acesso à qualificação para os moradores sem que tenham que se deslocar para
Lajeado. Cumprimentou a Administração Municipal pela coragem do projeto, o qual demanda todo
um trabalho e acompanhamento. Também comemorou o recurso que veio do Estado para auxiliar
os moradores a fazer dentadura pelo posto de saúde. Pelo dia da Enfermagem, cumprimentou toda
a equipe do posto de saúde de Santa Clara. Como presidente da Liga Santa-Clarense de Combate
ao Câncer, fez uma prestação de contas, e lembrou que sábado dia 15 de maio é o Dia Municipal
do Combate ao Câncer. Mencionou que a pandemia impede eventos e pedágios para arrecadar
dinheiro para manter a liga, mas o trabalho de assistência aos pacientes com câncer continua de
forma ininterrupta. Informou que em 2020 foram captados R$ 30 mil por meio de doações diretas, e
desses já foram utilizados R$ 23 mil para o pagamento de exames, remédios e suplementos.
Lamentou a perda recente de 7 pessoas para o câncer, uma doença fatal quando o diagnóstico é
tardio. E reforçou a importância de o trabalho continuar sempre, exemplificando que cinco novos
moradores estão recebendo ajuda, totalizando oito pessoas assistidas no momento. Informou ainda
que além da constante suplementação alimentar, o dinheiro é utilizado para pagar exames de
colonoscopia, tomografia, biópsia e outros, além de remédios. Esse apoio financeiro é fundamental
para os pacientes, que longe do trabalho sofrem pela perda do poder aquisitivo. Cedência de
equipamentos, como cadeiras de roda, andadores e até perucas também integram a lista de ajuda.
Reforçou que, além dos exames durante a doença, é cada vez mais imprescindível a realização dos
exames de prevenção. Só no ano passado, ao longo do Outubro Rosa e Novembro Azul, foram
pagos 35 exames de mamografias, e ao todo foram levadas ao exame em Lajeado 54 mulheres.
Também informou que foram feitos exames de prevenção para 60 homens, no laboratório em Santa
Clara do Sul. Finalizou afirmando que é fundamental o apoio da comunidade. “Precisamos que as
pessoas adotem a Liga”, ressaltou. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente determinou à
décima quinta (15ª) sessão ordinária para o dia 19 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, 12 de maio de 2021.

Helena Lúcia Herrmann
Presidente

Alair José Bourscheidt
Vice-Presidente

Leila Regina Immich
Secretária

