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ATA Nº 031-01/2021
Ao vigésimo quinto (25º) dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um (2021), com início às
dezoito horas e trinta minutos (18h30min), foi realizada a vigésima nona (29ª) 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 Antônio Goergen, 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. A secretária fez a leitura de uma mensagem.
ATA Nº 030-01/2021 da sessão ordinária do dia 18 de agosto de 2021 foi aprovada por unanimidade.
EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 30-01/2021 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: Airton
Teloken (PP) – solicitou a Administração Municipal que realize a limpeza da Praça do Bairro São Pedro.
E ainda solicitou a possibilidade de colocar um guarda nas creches no portão de entrada. Eduardo
Ferla (MDB) – solicitou licença afastamento de 26 de agosto a 09 de setembro para tratar de assuntos
particulares. As solicitações foram aprovadas por unanimidade. ORDEM DO DIA: O PROJETO DE LEI
N° 078/2021 – Estabelece a implantação de normas para abertura, funcionamento e fiscalização de
pessoas físicas ou jurídicas que exercem atividade de Cuidador, bem como dos Centros de Recreação
privados, e dá outras providências. Foi retirado da ordem do dia pela Presidente. O PROJETO DE LEI
N° 079/2021 – Altera a redação da Lei Municipal nº 26, de 10 de maio de 1993, que adota o Brasão do
Município de Santa Clara do Sul, e dá outras providências. Foi aprovado por cinco votos a favor
(Marlene, José Goergen, Alair, Leila e Eduardo) e três votos contrários (Airton, Rosani e Thiago). O
PROJETO DE LEI N° 080/2021 – Autoriza o Poder Executivo a contratar, em situação de emergência e
atendendo excepcional interesse público, temporariamente, profissionais para as funções que menciona,
e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O PROJETO DE LEI N° 081/2021 – Autoriza o
Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no valor de R$ 316.028,42, e dá outras providências. Foi
aprovado por unanimidade. Ofício 227/2021 – Em cumprimento ao art. 53, § 3º, da Lei Orgânica
Municipal, vimos comunicar o afastamento do Prefeito Paulo Cezar Kohlrausch, por motivo de férias, no
período de 25 de agosto de 2021 a 03 de setembro de 2021. Neste período assumirá a chefia do Poder
Executivo, o Vice-Prefeito, Sr. Fabiano Rogério Immich. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Airton Teloken
(PP) – cumprimentou a todos e disse que a comissão não tem culpa pelo Brasão, mas afirmou que o
público passado deveria ter sido observado, em especial os colonos. Disse que esqueceram um pouco
do nosso passado, e que a mãe dele trabalhava naquela fumageira, citando que talvez muitos dos novos
não sabem porque a fábrica deixou de funcionar. Reforçou que não concorda com o Brasão. Por fim,
disse que um pai ligou apavorado por causa da insegurança nas creches, entendendo que entra e sai
quem quer. Alertou que é preciso de proteção nas creches e na escola Sereno para evitar que alguém
possa invadir e matar crianças. José Antônio Goergen (MDB) - cumprimentou a todos e agradeceu ao
vereador José Mathes pela cedência do espaço. Parabenizou a comissão pela elaboração do Brasão, e
disse que os vereadores que não gostaram da primeira alteração tiveram êxito, pois considera que este
ficou muito bonito. Disse que todos têm méritos pelo novo Brasão. Lembrou que no projeto de lei de 26
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de maio de 1993, do primeiro Brasão, verificou que apenas consta a aprovação, e não
os nomes dos que trabalharam e elaboraram ele. Por isso, e por saber que o José
Cláudio Hoffmann (Zéca) e a Caroline Schnorr o fizeram, entende que no futuro o primeiro Brasão pode
ser exposto no museu, ou por meio de um trabalho de madeira na prefeitura, homenageado e citando
essas pessoas. Por fim fez referência a mensagem apresentada pela comissão do novo brasão; “Abra os
braços para as mudanças da vida, pois elas são inevitáveis e apenas nos mostram que temos sempre
estar a nos adaptar”. Rosani Maria Hendges Richter (PP) – manifestou-se contrária à alteração do
Brasão, além de considerar desnecessária. Concordou com o vereador Airton Teloken, dizendo que a
comunidade foi esquecida. Disse que o vereador José Goergen teve o direito de opinar na época, e que
agora por um interesse de minorias concorda com a mudança do novo Brasão. Ela ressaltou a qualidade
do Brasão feito há 30 anos, mesmo sem a tecnologia atual. Pediu se a Caroline foi questionada ou
convidada a fazer parte da nova comissão para poder refazer hoje com tanta tecnologia. Também
abordou o projeto sobre mais 26 vagas. Lembrou que no ano passado teve mais de 50 cargos
aprovados, além dos aprovados neste ano. Disse que justificam que não dá pra fazer concurso público
por conta da pandemia, mas que outros fazem. Pediu também atenção sobre a pediatria no posto de
saúde, pois entende que muitas vezes as crianças não são atendidas por falta de vaga. Pediu a
contratação de mais profissionais para o atendimento. Disse que muitos pais não têm dinheiro para
pagar consulta particular. Por fim, disse que o vereador não pode vir induzido, e que tem que deixar o
seu coração falar e fazer o seu trabalho. Helena Lúcia Herrmann (MDB) – cumprimentou a todos e
iniciou sua fala abordando a questão da mudança dos horários da creche, levantada por vereadores na
semana passada. Informou que o retorno do turno integral motivou a mudança nos horários, e que a
partir do dia 30 a abertura será às 6h30min e o fechamento às 18h. Em resposta à vereadora Rosani,
disse que vai se inteirar sobre a questão da pediatra, e reafirma que o desejo de todos é que as crianças
sejam bem atendidas. Cumprimentou a comissão pelo empenho em buscar um novo Brasão dentro das
normas. Disse que se admirou com o posicionamento da vereadora Rosani sobre o tema, afirmando que
na época, quando o primeiro projeto de alteração chegou na Câmara, a vereadora afirmou que apenas
era contra a retirada das armas e também da falta de menção da agricultura. E disse que segurou o
projeto justamente para a adaptação dele. Ao vereador Airton, disse que o colono está identificado no
novo Brasão. Citou que o novo Brasão ficou leve, bonito, atende todas as demandas e não esqueceu
nada, e que está modificado, pois estamos indo em direção ao progresso. Durante sua fala, a vereadora
pediu mais respeito por parte do vereador Thiago. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente
determinou à trigésima (30ª) sessão ordinária para o dia 01 de setembro 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, 25 de agosto de 2021.
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