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ATA Nº 047-01/2017 
 

Ao sexto (6º) dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete (2017), com início às 

dezenove horas (19h00min), na sede do Poder Legislativo, foi realizada a quadragésima 

sexta (46ª) Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa – Sétima Legislatura da 

Câmara Municipal de Santa Clara do Sul.  Presentes os seguintes vereadores: Airton 

Teloken, Clarice Fleck Konrad, Eduardo Ferla, Helena Lúcia Herrmann, Henrique Goettens, 

João Carlos Heinen, José Adair Matthes, Marcelo Foltz e Márcio Luiz Haas. Verificada a 

presença do número regimental, o senhor presidente, Márcio Luiz Haas, abriu os trabalhos, 

invocando o nome de Deus. A secretária fez a leitura de uma mensagem.  ATA Nº 046-

01/2017 da sessão ordinária do dia 01 de dezembro de 2017 foi aprovada por 

unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 046-01/2017 em anexo. 

VEREADORES INSCRITOS: Marcelo Foltz (PT) – Solicitou a Administração Municipal 

que estude a possibilidade de implantar uma estação de tratamento dos dejetos suínos no 

município, que transforme este dejeto em sólido para melhor aproveito. A solicitação foi 

aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: O Projeto de Lei N° 101/2017 – Altera o § 3º 

do art. 12 da Lei nº 2246/2017, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e disciplina as 

taxas de licenciamento ambiental e florestal, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. O Projeto de Lei N° 102/2017 – Altera dispositivos na Lei nº 1198/2006, que 

dispõe sobre o Código Tributário Municipal, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. O Projeto de Lei N° 103/2017 – Autoriza o Poder Executivo a renovar os 

contratos temporários autorizados pela Lei Municipal nº 2172/2017 e 2178/2017, e dá 

outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei N° 104/2017 – 

Autoriza o Poder Executivo a conceder um abono de R$ 300,00, aos servidores do Quadro 

do Magistério Público Municipal, do Quadro de Pessoal Efetivo e Contratado, Cargos em 

Comissão, Estagiários, Temporários e Conselheiros Tutelares, e dá outras providências. 

Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Resolução N° 02-01/2017 – Autoriza o 

Poder Legislativo a conceder um abono de R$ 300,00 (trezentos reais) aos servidores da 

Câmara de Vereadores de Santa Clara do Sul do Quadro de Pessoal Efetivo e Cargos em 

Comissão e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Helena Lúcia Herrmann (PMDB) – agradeceu a aprovação dos importantes 

projetos aprovados na noite, e salientou as melhorias realizadas pelo governo municipal na 

ERS-413. Além da conclusão da pista de passeio iniciada na administração passada, ela 

citou o trabalho de embelezamento desenvolvido na rodovia ao longo do trecho situado 

dentro do município. Mais de 200 mudas de palmeiras foram plantadas à beira da ERS 
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que, segundo a vereadora, tem servido cada vez mais como espaço para 

caminhada da população. Ainda parabenizou a ASSARTE (Associação de 

Artesãos de Santa Clara do Sul) pela confecção dos lindos enfeites natalinos espalhados 

pelo município. E por fim, aproveitou para convidar a todos para a Franziskusfest, a ser 

realizada no domingo dia 10, no Clube Centro de Reservistas. Marcelo Foltz (PT) – falou 

do pedido que fez à administração municipal para que estude a possibilidade de instalar 

uma estação de tratamento de dejetos de suínos no município, dando destino adequado 

aos resíduos e ainda produzindo adubo orgânico que poderia ser utilizado pelos produtores 

rurais. Acredita que o projeto de incentivos no setor primário valoriza quem de fato produz, 

mas se disse preocupado com os agricultores mais humildes, por isso sugeriu algumas 

emendas ao projeto para o secretário da agricultura. João Carlos Heinen (PSDB) – 

mencionou a obra de asfaltamento na Rua José Francisco Allgayer, no trecho desde as 

proximidades da Metalúrgica Adams em direção à divisa de Cruzeiro do Sul. Lembrou que 

nesse trajeto os moradores pagarão apenas 30% do valor da pavimentação, por se tratar 

de áreas maiores. Ainda se disse feliz pelo futuro asfaltamento de três ruas no Loteamento 

Medianeira: 15 de Novembro, São Francisco Xavier e Albino Weiler. “Bom se os moradores 

dessas vias também pudessem contribuir com apenas 30%”, comentou. Agradeceu pela 

oportunidade de assumir uma cadeira na Câmara. Márcio Luiz Haas (PTB) - enalteceu o 

fato de ter sido o presidente do Legislativo que mais empossou vereadores ao longo de um 

mandato. Segundo ele, isso se deve à sensibilidade da coligação formada pelo PMDB e 

PTB, que deu a oportunidade para todos os possíveis candidatos ocuparem uma cadeira 

em 2017. Também se referiu à oposição, que deu espaço para sete vereadores assumirem 

ao longo do ano. “É bom saber que se deixou de lado a rixa política para se focar no bem 

do município”. Ainda destacou o trabalho de embelezamento realizado na cidade, citando o 

plantio das mudas de palmeiras na ERS-413, e os asfaltamentos a serem realizados no 

município. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente determinou à quadragésima 

sétima (47ª) sessão ordinária para o dia 13 de dezembro de 2017, às dezenove horas 

(19h00min), na sede do Poder Legislativo. E, para constar, lavrou-se a presente Ata que, 

depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente, vice-presidente e 

secretária da mesa. Santa Clara do Sul, 06 de dezembro de 2017. 
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