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ATA Nº 002-02/2018 

 
Ao décimo quarto (14º) dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito (2018), com início às 

dezenove horas (19h00min), na sede do Poder Legislativo, foi realizada a segunda (2ª) Sessão 

Ordinária da Segunda Sessão Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Santa Clara 

do Sul.  Presentes os seguintes vereadores: Airton Teloken, Eduardo Ferla, Gilmar Antônio Hermes, 

Helena Lúcia Herrmann, Henrique Goettens, José Adair Matthes, Marcelo Foltz, Márcio Luiz Haas e 

Rosani Maria Hendges Richter. Verificada a presença do número regimental, o senhor presidente, 

Eduardo Ferla, abriu os trabalhos, invocando o nome de Deus. O secretário fez a leitura de uma 

mensagem.  ATA Nº 001-02/2018 da sessão ordinária do dia 07 de fevereiro de 2018 foi aprovada 

por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 02-02/2018 em anexo. VEREADORES 

INSCRITOS: não teve. ORDEM DO DIA: O Projeto de Lei N° 001/2018 – Amplia o número de 

vagas de estagiários/estudantes de 40 para 50, conforme dispõe a Lei 1393/2009, e dá outras 

providências. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei N° 002/2018 – Altera o valor das 

Taxas Mensais, por habitante, de participação do Município no Rateio com o Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari – CONSISA, passando a Taxa Administrativa de R$ 

0,33 para R$ 0,36, e da Taxa SAMU, de R$ 0,35 para R$ 0,71, a partir de 01 de março de 2018, e 

dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei N° 010/2018 – Autoriza o 

Poder Executivo a contratar, em caráter temporário e atendendo excepcional interesse público, 

Agente Comunitário de Saúde, em substituição a titulares afastados por licença saúde, licença 

gestante, férias, e demais afastamentos legais para atuação na Secretaria de Saúde e Assistência 

Social, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei N° 011/2018 – 

Autoriza o Poder Executivo a contratar, em situação de emergência e atendendo excepcional 

interesse público, temporariamente, profissionais para os cargos e funções que menciona, na área 

da Educação, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Helena Lúcia Herrmann (PMDB) – falou da Quaresma e da Campanha da 

Fraternidade 2018 que iniciaram nesta quarta feira dia 14, cujo tema deste ano é “Fraternidade e 

superação da violência”. Mencionou que trata-se de um assunto importante e que merece a atenção 

de todos. “Durante o carnaval vimos os casos de violência no Rio de Janeiro”, exemplificou. 

Destacou o fato de Santa Clara do Sul manter baixos índices de criminalidade. Ainda desejou 

fraternidade a todos os colegas e leu uma mensagem resumindo o início da Quaresma. Nada mais 

havendo a tratar, o senhor presidente determinou à terceira (3ª) sessão ordinária para o dia 21 de 

fevereiro de 2018, 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 secretário da mesa. Santa Clara do Sul, 14 de fevereiro de 2018. 
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