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ATA Nº 017-01/2021
Ao décimo nono (19º) 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 quinta (15ª) 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, João Carlos Heinen, José Adair Matthes, José
Antônio Goergen, Leila Regina Immich, Marlene Schonardt e Rosani Maria Hendges
Richter. 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 016-01/2021 da sessão ordinária do dia 12 de maio de 2021 foi
aprovada por unanimidade. A presidente Helena Lúcia Herrmann solicitou ao suplente
João Carlos Heinen (PTB), 2°suplente de vereador para ficar de pé para prestar
compromisso. Prestado o compromisso, declarou-o empossado. EXPEDIENTE: Conforme
o Boletim Nº 16-01/2021 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: Airton Teloken (PP) –
Solicitou novamente informações da Administração Municipal sobre, quantas máquinas
terceirizadas tem trabalhando no município? Qual o valor da hora trabalhada? Quantas
horas são trabalhadas por mês, quem cuida das horas trabalhadas? Se tem alguém
cuidando do horímetro ou vale deste a saída do parque? Valor pago por mês é quanto?
Informou que recebeu uma resposta incompleta sobre seu pedido feito anteriormente, e por
isso fez um novo pedido, para receber a resposta completa. João Carlos Heinen (PTB) –
Solicitou uma atenção especial à iluminação pública, pois percebeu muitas lâmpadas não
funcionando. As solicitações foram aprovadas por unanimidade. ORDEM DO DIA: 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. Foi aprovado por unanimidade. O PROJETO DE LEI N°
041/2021 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar no valor de até R$
144.000,00, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O PROJETO DE LEI
N° 042/2021 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no valor de R$
53.487,80, acrescido dos rendimentos, e dá outras providências. Foi aprovado por
unanimidade. O PROJETO DE LEI N° 043/2021 – Autoriza o Poder Executivo a prorrogar
por até mais um ano, os dois contratos temporários de Higienizador de Unidade Básica de
Saúde, autorizados pela Lei Municipal 2.486/2020, face à persistência da situação de
Calamidade Pública no País, e não há banca de concursados, e dá outras providências.
Foi aprovado por unanimidade. O PROJETO DE LEI N° 044/2021 – Inclui o Inciso III no
Artigo 4º da Lei 1566/2010, que dispõe sobre incentivos à instalação de novas indústrias/
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empresas ou que queiram ampliar os seus investimentos, e dá outras
providências. Foi aprovado por unanimidade. Ofício n° 144/2021 – Em
resposta ao ofício nº 033/2021, protocolo eletrônico nº 519/2021, em que a Senhora
Vereadora Rosani Maria Hendges Richter solicita informações ao Setor de Recursos
Humanos para que informe o número de funcionários concursados, CCs, contratados e
estagiários, encontra-se disponível e uma cópia entregue ao solicitante. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS: Airton Teloken (PP) – cumprimentou a todos, e agradeceu ao Fabrício pelo
excelente trabalho realizado na Secretaria de Obras, assim como deu boas vindas ao novo
secretário Marião. Disse esperar que ele faça o mesmo serviço que o Fabrício fez. Citou
que os vereadores são o elo com a Administração, e precisam ser respeitados pelos
secretários e prefeito. Ainda retomou o assunto sobre o seu pedido de informação, e
lembrou que a resposta foi diferente ao que havia solicitado. Pediu para que desta vez
sejam repassadas as informações que solicitou. João Carlos Heinen (PTB) –
cumprimentou a todos e agradeceu aos votos conquistados. Disse que caminhou um
trecho de sua casa até a igreja, e notou que nesse trajeto de 6 quadras há 10 lâmpadas
não funcionando. Pediu uma atenção especial nesta questão, visto que o povo paga o
imposto de iluminação pública. Também solicitou que seja averiguada a situação de um
poste metálico, na praça perto de sua casa, onde teme que um curto circuito possa causar
uma morte. Por fim citou um caso de falta de água, e disse que a prefeitura pode resolver
isso. Informou que quando falta água o hidrômetro continua marcando, e mais rápido do
que se tivesse água. José Antônio Goergen (MDB) – parabenizou à Administração pelos
projetos enviados para a casa, e ressaltou dois deles: o de número 038, que Institui a
Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, um projeto que segundo ele deve ser
bastante divulgado para as pessoas saírem da informalidade; e o projeto que fala sobre os
incentivos para a instalação de novas indústrias, uma oportunidade para as empresas
investirem. Por fim, sugeriu para que seja feito um convite para os proprietários da Fliegen
visitarem a Câmara para explanarem sobre a empresa, que projeta novo investimento em
Santa Clara do Sul. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente determinou à
décima sexta (16ª) sessão ordinária para o dia 26 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, vicepresidente e secretária da mesa. Santa Clara do Sul, 19 de maio de 2021.
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