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ATA Nº 009-02/2018 

 

Ao quarto (04º) dia do mês de Abril do ano de dois mil e dezoito (2018), com início às dezenove 

horas (19h00min), na sede do Poder Legislativo, foi realizada a nona (9ª) Sessão Ordinária da 

Segunda Sessão Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Santa Clara do Sul.  

Presentes os seguintes vereadores: Airton Teloken, Eduardo Ferla, Estevão Heisler, Gilmar 

Antônio Hermes, Helena Lúcia Herrmann, 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 008-02/2018 da sessão ordinária do dia 28 de março de 2018 

foi aprovada por unanimidade. O presidente Eduardo Ferla solicitou ao suplente Estevão 

Heisler (PMDB), 5°suplente de vereador da coligação PMDB/PTB para ficar de pé para prestar 

compromisso. Prestado o compromisso, declarou-o empossado. EXPEDIENTE: Conforme o 

Boletim Nº 09-02/2018 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: não teve. ORDEM DO DIA: 

não teve Projetos de Lei. Ofício N° 024/2018 – SMS – A Secretaria Municipal da Saúde de 

Santa Clara do Sul, apresenta o Relatório Anual de Gestão, correspondente ao ano de 2017. O 

relatório foi apreciado pelos senhores vereadores. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Helena Lúcia 

Herrmann (PMDB) – falou sobre o ataque criminoso registrado no dia 1º de abril, quando um 

homem entrou no setor de emergência do Hospital Bruno Born (HBB) e colocou fogo no guichê 

de atendimento devido à demora no atendimento a seu filho. A situação ocasionou reflexos nos 

municípios. Informou que, os pacientes de Clara do Sul que necessitam de atendimento 

especializado durante o período de expediente da Unidade Básica de Saúde (UBS), que vai 

das 7h30 às 18h de segunda a sexta-feira, estão sendo recebidos no setor de emergência do 

HBB por meio da regulação entre médicos. Nesse caso, o médico da UBS faz contato com o 

profissional do Pronto Socorro, que avalia a situação e, em caso de necessidade, o paciente é 

recebido no setor de emergência do hospital. E os pacientes que precisam de atendimento fora 

do horário de expediente da UBS de Santa Clara do Sul estão sendo recebidos na Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) de Lajeado que, se necessário, regula o paciente ao HBB. Nada 

mais havendo a tratar, o senhor presidente determinou à décima (10ª) sessão ordinária para o 

dia 11 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, 04 de abril de 2018. 
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