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ATA Nº 007-02/2018 

 

Ao vigésimo primeiro (21º) dia do mês de Março do ano de dois mil e dezoito (2018), 

com início às dezenove horas (19h00min), na sede do Poder Legislativo, foi realizada a 

sétima (7ª) 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. Foi entoado o Hino de 

Santa Clara do Sul.  ATA Nº 006-02/2018 da sessão ordinária do dia 14 de março de 

2018 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 07-02/2018 

em anexo. VEREADORES INSCRITOS: não teve. ORDEM DO DIA: O Projeto de Lei 

N° 025/2018 – Autoriza o Poder Executivo, atendendo excepcional interesse público, a 

ceder, gratuitamente, um espaço físico ou sala de propriedade do Município, para o 

funcionamento de atividades do Banco do Brasil S.A., temporariamente, por 90 dias, 

prorrogável por até igual período, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Márcio Luiz Haas (PTB) – parabenizou 

Santa Clara do Sul pela passagem dos 26 anos de emancipação político-

administrativa, comemorada no dia 20 de março. Lembrou que em 2017, durante esse 

período de festividades de aniversário do município, o Legislativo promoveu uma 

sessão solene no Clube Centro de Reservistas com o objetivo de homenagear 

prefeitos, vice-prefeitos e vereadores pelos serviços prestados à comunidade desde o 

período em que o município se emancipou de Lajeado, em 1992. Destacou que Santa 

Clara do Sul caminha firme rumo ao progresso. “Embora possa trazer alguns ônus, 

como o recente ataque à agência do Banco do Brasil, o desenvolvimento é visível na 

nossa cidade. Nossa população é trabalhadora e acredita nos políticos locais”, 

salientou. Ainda observou que Santa Clara do Sul serve de referência em gestão. “Que 

Deus ilumine cada político e administrador do município para que continuem fazendo a 

diferença, servindo de exemplo positivo aos demais gestores públicos de todo o país”. 

Helena Lúcia Herrmann (MDB) – também enalteceu a passagem do 26º aniversário 

de Santa Clara do Sul. Mencionou que trata-se de um município promissor, 

desenvolvido e com grande qualificação em todos os setores. “Reconhecida como a 



                           Estado do Rio Grande do Sul 

                         CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL 
                                       Município criado pela Lei Estadual 9.621/92 

Cidade das Flores, tem excelente qualidade de vida e um povo 

batalhador. Outro destaque é a dedicação de todos os funcionários 

públicos. Um município que trabalha forte a produção de alimentos saudáveis e a 

diversificação. Parabéns a todos os vereadores e gestores públicos”, frisou. Ainda fez 

menção ao Dia Mundial da Água, instituído pela ONU em 22 de março de 1992. 

Ressaltou a importância da conscientização das pessoas para que preservem esse 

recurso primordial para a sobrevivência do ser humano. “Recentemente, a secagem do 

poço que abastece os moradores de Chapadão foi uma prova de como a água é um 

recurso imprescindível”. Também salientou que o cuidado com a limpeza da água é 

compromisso de todos. “Em Santa Clara temos uma água muito boa. O cloro usado na 

água não faz mal à saúde e é controlado por meio de um dosador instalado na saída 

dos poços. O que as pessoas precisam cuidar é da limpeza das caixas de água”, 

finalizou. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente determinou à oitava (8ª) 

sessão ordinária para o dia 28 de março 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, 21 de março de 2018. 
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