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ATA Nº 007-02/2022
Ao nono (9º) dia do mês de março do ano de dois mil e vinte dois (2022), com início às dezoito horas e
trinta minutos (18h30min), foi realizada a sexta (6ª) 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 Thiago Soares de
Carvalho. 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 006-02/2022
da Sessão Ordinária do dia 02 de março de 2022 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE:
Conforme o Boletim Nº 07-02/2022 em anexo.

VEREADORES INSCRITOS: Thiago Soares de

Carvalho (PTB) – solicitou a Administração Municipal que realizem as roçadas na beira das estradas,
pois está ficando estreito, bem como a limpeza de valetas. Também façam a limpeza das calçadas de
passeio. Ainda solicitou que seja instalada uma placa de PARE na Rua 7 de Setembro com esquina a 9
de Fevereiro. E seja realizada a poda de árvores na Avenida 28 de Maio e 9 de Fevereiro. As
solicitações foram aprovadas por unanimidade. ORDEM DO DIA: O PROJETO DE LEI N° 027/2022 –
Altera Lei Municipal nº 2.219, de 03 de agosto de 2017, e dá outras providências. Foi aprovado por
unanimidade. O PROJETO DE LEI N° 028/2022 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito
Especial no valor de R$ 6.140,00, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O PROJETO
DE LEI N° 029/2022 – Amplia o número de vagas para até 15 (quinze), do Convênio mantido com a
APAE, no atendimento de pessoas portadoras de deficiência, e dá outras providências. Foi aprovado por
unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Jonas Lutz Marques (MDB) – Após cumprimentar a todos,
abordou o assunto debatido após a sessão anterior, trazendo o seu ponto de vista. Disse que no dia 5 de
junho 2021, após um temporal na noite de um sábado, saiu de sua cama por volta da meia noite e foi até
a casa da Etiane para tapar o telhado da casa dela com lona, um pedido feito pelo prefeito. Lembrou que
no domingo seguinte ligou para empresas para a compra de telhas e ainda foi avalista para a compra,
mesmo sem conhecer a Etiane, pois entendeu que era uma situação difícil. Disse que trouxe este
assunto para mostrar que tenta ao máximo ajudar os munícipes sempre que possível. Lembrou que após
isso conversou com ela sobre o problema da falta de água, por conta do nível da casa. Disse que foram
várias conversas para tentar o melhor, inclusive pedindo para o Secretário Marião levar a própria bomba
de recalque dele para emprestar o equipamento. Depois, foram cedidos pela prefeitura uma bomba de
recalque e uma caixa d’água. Lembrou que posteriormente a bomba d’água queimou, e que no ponto de
vista dele, a ferramenta que estraga após ser emprestada deve ser arrumada pelo usuário. Citou que no
caso da moradora o nível da casa é incompatível com os reservatórios de água, e que isso deve ser
resolvido pelos proprietários, da mesma forma com que um prédio deve levar água para os moradores.
Disse que é um ponto específico, e que não falta água generalizada, visto que o município tem cerca de
5 mil casas. Ainda ressaltou o mês do 30º aniversário de Santa Clara do Sul, convidando a todos para
participar da programação. Airton Teloken (PP) – Cumprimentou a todos e retomou o assunto da
semana anterior, lembrando que o presidente da Casa pediu para ele provar as ligações e mensagens
que fez para os responsáveis por solucionar os problemas da falta de água. Diante disso, citou que não
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está na Casa para mentir e que é vereador para trabalhar pelo povo. Na sequência, comemorou a
conquista de uma emenda de R$ 200 mil junto ao deputado federal Lucas Redecker, a qual é destinada
para a Saúde, lembrando que recentemente conquistou emenda de R$ 385 mil. Assim, ressaltou que é
possível pedir auxílio para deputados de outros partidos, e que fica feliz por isso. Por fim, parabenizou as
mulheres pela passagem do dia 8 de março. Helena Lúcia Herrmann (MDB) – Cumprimentou a todos, e
no primeiro assunto, disse que participou da 1ª Conferência da Saúde Mental, destacando a importância
da saúde mental e ser uma política pública para todos. Lembra que até um tempo atrás existia apenas
manicômios nesse setor, e que atualmente há o tratamento clínico hospitalar. Da mesma forma,
comemorou o avanço no atendimento multidisciplinar de crianças especiais na Apae e o consequente
envolvimento delas na comunidade. Pela importância no investimento à Saúde, também cumprimentou o
vereador Airton pela emenda conquistada. Sobre a questão relacionada à Etiane, disse que lhe causou
surpresa ouvir dela que a prefeitura não estaria auxiliando. Lembrou que a bomba de sua própria casa
foi emprestada à moradora até que a prefeitura providenciasse uma, além de um tanque. Disse que
existem muitos usuários de água, e que em Nova Santa Cruz também tem problema semelhante, e que
as pessoas colocaram tanque para solucionar. Concorda que a questão da água é fundamental, e que o
Município não está omisso. Por fim, reforçou o convite para que todos acompanhem a programação do
aniversário de 30 anos de Santa Clara do Sul. TRIBUNA LIVRE: Etiane Weber - Disse que é muito
agradecida por tudo o que foi feito, citando inclusive o vereador Jonas, mas reiterou que nada justifica o
problema da fata de água durar tanto tempo sem solução. E no dia em que pressionou teve como
resposta que não haveria o atendimento pelo frio. Também agradeceu à vereadora Helena, e a convidou
para ir até a casa dela para ver o problema. Disse que não adianta canos e caixa de água maiores
porque a água não chega até o pátio dela. Citou que, assim como foi solicitado a ela consertar o motor
da bomba que estragou, pede que o vereador Jonas conserte o equipamento dela que queimou por falta
de água. Disse que no mês passado queimou quatro chuveiros, e que nessa terça-feira o Jornal A Hora
confirmou que não tinha água. Lembrou que tem 68 folhas em casa desde o primeiro registro, duas
ligações gravadas garantindo que até o Natal o problema estaria resolvido, assim como vídeos. Reitera
que desde o dia 26 de fevereiro não foi atendida pelo plantão de água. Disse que sabe de todos os seus
direitos, e que já fez registro no Ministério Público (MP). Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente determinou à sétima (7ª) sessão ordinária para o dia 16 de março 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, 09 de março de 2022.
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