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ATA Nº 004-02/2022
Ao décimo sexto (16º) dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois (2022), com início às
dezoito horas e trinta minutos (18h30min), foi realizada a terceira (3ª) Sessão Ordinária da Segunda
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,
Jonas Lutz Marques, Leila Regina Immich, Mauro Antônio Heinen, Rosani Maria Hendges Richter e
Valdir Nascimento. Verificada a presença do número regimental, o senhor presidente, Mauro Antônio
Heinen, abriu os trabalhos, saudando a todos. O Secretário fez a leitura de uma mensagem. ATA Nº 00302/2022 da Sessão Ordinária do dia 09 de fevereiro de 2022 foi aprovada por sete votos a favor e uma
abstenção. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 04-02/2022 em anexo. VEREADORES INSCRITOS:
Airton Teloken (PP) – solicitou pedido de informações a Administração Municipal sobre a viagem
realizada pelo Prefeito, se ela foi pela ACIL, AMVAT ou se foi a serviço do município. Se foi pelo
Município solicita o custo total da viagem, com diárias e pernoites. Valdir Nascimento (PTB) – solicitou
a Administração Municipal disponibilizar linhas de ônibus diárias integrando o interior e a cidade para que
o cidadão do interior possa se locomover, e assim ter mais oportunidades de trabalho gerando mais
renda para sua família. Também solicitou a “Eliminação de quaisquer cobranças de impostos” sobre as
MEI (Microempreendedor Individual), inclusive a restituição dos valores já pagos indevidamente. Se
baseia na Lei Federal N° 123/2006, em seu artigo 4°, inciso 3°, que previu isenção de taxas cobradas em
função da abertura, inscrição, registro, funcionamento, alvará, licença, cadastro, alterações e
procedimentos de baixa, encerramento e demais itens relativos a MEI. Pediu a instalação de um “redutor
de velocidade” nas proximidades da nova creche na Avenida Emancipação, pois no local houve um
considerável aumento de fluxo de veículos e pedestres, sendo necessária a instalação deste redutor de
velocidade garantindo a integridade física de todos os que ali circulam, evitando assim futuros acidentes.
E ainda solicitou “arborizar o canteiro central” da Avenida Emancipação em frente à Prefeitura (Av.
Emancipação com Esquina a Rua Guilherme Klein). A vegetação ora existente, esta interferindo na
visibilidade dos motoristas que por lá circulam, inclusive já tendo ocasionado acidentes entre veículos
por este motivo. As solicitações foram aprovadas por unanimidade. ORDEM DO DIA: O PROJETO DE
LEI N° 017/2022 – Autoriza o Poder Executivo a conceder subsídio para o fornecimento de sementes
selecionadas de milho aos agricultores, considerando a Situação de Emergência no Município –
Estiagem. Foi aprovado por unanimidade. O PROJETO DE LEI N° 018/2022 – Autoriza o Poder
Executivo a abrir um Crédito Suplementar no valor de R$ 150.000,00, e dá outras providências. Foi
aprovado por unanimidade. Ofício n° 09/2022 – SMS - Apresenta o Relatório Municipal de Gestão da
Saúde do Terceiro Quadrimestre de 2021, referente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e
Dezembro, bem como o Relatório Anual de Gestão para ser apreciado e após possa ser encaminhado a
16ª Coordenadoria Regional da Saúde, o qual foi apreciado pelos Senhores Vereadores.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Airton Teloken (PP) – Cumprimentou todos os presentes, em especial ao
colega Valdir do Nascimento e familiares, e retomou o debate sobre o projeto 011. Respondendo à
vereadora Helena, disse que não pôde votar contra o projeto porque não se refere apenas a um cargo,
mas envolve outras áreas, como saúde. Disse que vereadores da oposição jamais votam contra a
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Educação e a Saúde, apenas questões que não consideram necessárias. Reforçou que responsável
pelas máquinas deve ser um mecânico, citando que é muito amigo do José, e que se fosse qualquer um
no cargo ele iria falar. Parabenizou o Vereador Ferla, o Prefeito e a Administração pelo subsídio das
sementes de milho, mas disse que ficou triste porque há dois anos o vereador Foltz também pediu para
não cobrarem as sementes de milho e não foi atendido. Disse que a oposição não está sendo vista pela
Administração, e afirmou que ele tem pedidos antigos na gaveta, como bebedouros no Parque Odilo
Klein, assim como quebra-molas em algumas vias. Também pediu placas de orientações a ciclistas nas
calçadas. Elogiou o secretário de Obras, por ter sido atendido rápido na troca de uma lâmpada, mas
afirmou que em situações maiores não é atendido e que não trabalha em cima de politicagem. Reforçou
o pedido de informações sobre a viagem do prefeito a Dubai. Eduardo Ferla (MDB) – Cumprimentou a
todos e agradeceu aos colegas pela votação do projeto de isenção das sementes de milho. Disse ter
certeza de que este incentivo vai ser fundamental para os agricultores que sofreram com a estiagem.
Agradeceu à Administração, ao prefeito, ao secretário Marião, pelo esforço em buscar o benefício, e
afirma que o agradecimento parte dos agricultores também. Informou que 300 produtores foram
beneficiados, totalizando 867 sacos de milho, e que o valor total é de R$ 56.180,00, representando um
valor subsidiado de R$ 64,80 por saco. Lembrou que o município decretou situação de emergência e
aguarda a homologação do Governo do Estado. Valdir Nascimento (PTB) - Cumprimentou a todos e se
disse honrado por estar presente na sessão. Também agradeceu aos seus eleitores e afirmou que irá
representá-los da melhor forma, lembrando que os pedidos que fez nesta sessão foi em nome deles.
Solicitou atenção especial sobre os pedidos, como o da linha de ônibus para dar mais autonomia às
pessoas, e o quebra-molas para evitar acidentes com crianças. Disse que ele estar na Câmara neste
momento é um propósito de Deus, e ele veio para somar, parabenizando a todos pelo trabalho realizado
em Santa Clara do Sul. Jonas Lutz Marques (MDB) – Após cumprimentar a todos, fez um adendo sobre
a contratação de um coordenador para cuidar da frota da Prefeitura. Disse que trabalhou ao longo de
2021 na Secretaria de Obras e ali obteve a certeza de que esse profissional é necessário levando em
consideração a quantidade de veículos nos setores, e o prejuízo que um veículo parado pode causar. Na
sequência, falou sobre a conquista das lâmpadas LED para o município. Lembrou que o projeto teve
várias etapas até a sua assinatura. Disse estar orgulhoso por ter participado deste trabalho, como
fotografar os postes da área urbana para encaminhar o dossiê para a Eletrobrás. Parabenizou o prefeito
Paulo e todas as pessoas que trabalharam nesta conquista: um repasse de R$ 1.198.127,82 da
Eletrobrás, com contrapartida de R$ 55.424,22 do Executivo. Reiterou que a economia anual vai girar em
torno de R$ 300mil, o que permitirá à gestão investir em outras áreas. Nada mais havendo a tratar, o
senhor presidente determinou à quarta (4ª) sessão ordinária para o dia 23 de fevereiro de 2022, 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 pelo senhor presidente, vice-presidente e
secretário da mesa. Santa Clara do Sul, 16 de fevereiro de 2022.
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