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ATA Nº 008-02/2018 

 

Ao vigésimo oitavo (28º) 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 

oitava (8ª) 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 007-02/2018 da sessão ordinária do dia 21 de 

março de 2018 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 

08-02/2018 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: HENRIQUE GOETTENS (PMDB) 

- Solicitou licença afastamento de 01 a 15 de abril para tratar de assuntos particulares. 

A solicitação foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: não teve Projetos de Lei. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Helena Lúcia Herrmann (PMDB) – Ressaltou que Santa 

Clara do Sul é um dos finalistas do Prêmio MuniCiência. Por meio do programa Santa 

Clara Tem Valor, o município está entre os 15 mais bem classificados do projeto 

organizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) que busca promover as 

boas iniciativas que sirvam de referência aos municípios de todo o Brasil. O prêmio 

está na fase da votação online. “É importante o envolvimento de todos para que o 

programa seja uma das cinco iniciativas vencedoras”. Para tanto, basta acessar o 

link www.municiencia.cnm.org.br/principal/votacao e escolher o programa Santa Clara 

Tem Valor. “Temos que nos mobilizar e votar no único projeto do Vale do Taquari que 

segue na disputa”, observou. Lembrou que o programa finalista, apresentado pela 

Prefeitura de Santa Clara do Sul, procura incentivar os setores da indústria, comércio e 

serviços a se profissionalizarem e agregarem valor a seus negócios, garantindo 

aumento nas receitas e maior retorno ao Executivo por meio dos impostos 

arrecadados. A iniciativa também procura conscientizar a comunidade para que 

valorize o município, efetuando as compras no comércio local e exigindo nota fiscal. 

Dentre as melhorias na cidade, destacam-se a mudança de visão por grande parte do 

empresariado do município e a busca por qualificação. Para tal resultado, realizou-se 

um diagnóstico das principais carências das empresas do município, com sugestões de 

http://www.municiencia.cnm.org.br/principal/votacao
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comerciantes e clientes. O governo municipal também firmou uma 

parceria com a Faculdade La Salle Estrela para definir estratégias, 

promoveu cursos, garantiu um incentivo anual e implantou o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico (Comdescla), que funciona como interlocutor entre poder 

público e comunidade, além de definir a aplicação dos recursos. Os vencedores do 

Prêmio MuniCiência - Ciclo 2017/2018 terão os seus projetos apresentados em 

seminários nacionais e publicados em Guias de Reaplicação da CNM. Ainda 

participarão de Seminário Internacional para intercâmbio de experiências. Também 

falou da campanha de recolhimento de embalagens de agrotóxicos no município 

programada para os dias 23 e 24 de abril. Serão 32 pontos de coleta, abrangendo 

todas as comunidades. É essencial que o produtor se atente ao processo da tríplice 

lavagem, que deve ser realizado nas embalagens logo após o uso da última dose do 

agrotóxico. Ainda terá o recolhimento dos resíduos eletroeletrônicos. A campanha 

ocorrerá de 30 de abril a 11 de maio. Serão 11 pontos espalhados pelo município para 

o depósito de materiais. Pilhas e lâmpadas não serão coletadas. Por fim, desejou uma 

feliz e abençoada Páscoa a todos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente 

determinou à nona (9ª) sessão ordinária para o dia 04 de abril 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, 28 de março de 2018. 
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