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ATA Nº 010-02/2018 

 

Ao décimo primeiro (11º) 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 

décima (10ª) 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. O secretário fez a 

leitura de uma mensagem.  ATA Nº 009-02/2018 da sessão ordinária do dia 04 de abril 

de 2018 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 010-

02/2018 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: GILMAR ANTÔNIO HERMES (PTB) 

- Solicitou licença afastamento de 16 a 30 de abril para tratar de assuntos particulares. 

A solicitação foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: O Projeto de Lei N° 

026/2018 – Cria, no Quadro de Pessoal Efetivo, Lei Municipal nº 1666/2011, o cargo de 

Higienizador de Unidade Básica de Saúde, com 44 horas semanais, indica recursos, e 

dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei N° 027/2018 

– Autoriza o Poder Executivo a receber em doação gratuita os equipamentos e a rede 

de abastecimento de água de associações comunitárias de abastecimento de água do 

município, bem como administrar a estrutura do fornecimento de água potável como 

prestação de serviços, nos termos do disposto na legislação municipal e demais 

normas legais, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de 

Lei N° 028/2018 – Altera o nome das Secretarias Municipais junto aos Conselhos 

Municipais, de acordo com a Lei nº 2256, de 06 de novembro de 2017, para 

atualização de nomenclaturas com vistas a indicação e nomeação de novos membros, 

e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei N° 

029/2018 – Altera a tabela dos valores de Exames, fixados no Convênio com a 

Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado - Hospital Bruno Born, pela Central de 

Convênios, a partir de 01 de abril de 2018, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Márcio Luiz Haas (PTB) – falou sobre as 

mudanças ocasionadas no atendimento do Hospital Bruno Born (HBB) desde o 

incêndio. Manifestou a importância da direção do hospital “olhar para os municípios 
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com bons olhos”. Ao mesmo tempo em que elogiou e parabenizou a 

instituição pela qualidade do serviço prestado à população, solicitou que 

a direção não puna os municípios usando como pretexto o episódio criminoso ocorrido 

no início do mês. “Vejo que hoje a demora no atendimento é o principal ponto a ser 

melhorado pelo hospital”. Quanto ao fato do HBB restringir os atendimentos no setor de 

Pronto Socorro, disse se tratar de uma ação que deve ser revista pela diretoria da 

instituição de saúde. “Entendo que o Pronto Socorro é para casos de urgência e 

emergência, mas como um motorista de ambulância, por exemplo, pode fazer esse 

diagnóstico sobre a gravidade de um fato quando recebe um chamado fora do horário 

de expediente da Unidade Básica de Saúde”, questionou. Ainda salientou que a 

população santa-clarense tem direito de ser atendida no Pronto Socorro do HBB, 

levando em consideração os convênios mantidos pelo governo municipal com a casa 

de saúde e o repasse de recursos do governo federal para manutenção do SUS. 

Finalizou elogiando a atitude dos prefeitos do Consórcio Cipae G8 de provocarem uma 

reunião com a diretoria do Hospital Bruno Born para debater sobre o modelo de 

atendimento atual e os custos dos contratos mantidos pelas municipalidades. “O HBB 

não pode castigar o Vale do Taquari por causa de um episódio isolado”. Nada mais 

havendo a tratar, o senhor presidente determinou à décima primeira (11ª) sessão 

ordinária para o dia 18 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, 11 de abril de 2018. 
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