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ATA Nº 012-02/2018 

 

 

Ao vigésimo quinto (25º) 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 segunda (12ª) 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, 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 011-02/2018 da sessão ordinária do dia 18 de 

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

012-02/2018 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: Airton Teloken (PP) – Solicitou 

a Administração Municipal que estude a possibilidade de remover a parada de ônibus 

localizada no lado inverso do Mercado Giló. Instale um quebra molas nas imediações 

das empresas Metalúrgica Adams e Transportes Adams. Amarrar o cabo telefônico ao 

cabo de aço na Av. 28 de Maio defronte a  Banca de André Ullseheimer. E ainda 

realize a limpeza das paradas de ônibus, que se encontram com bastante propaganda 

colada. HENRIQUE GOETTENS (MDB) - Solicitou licença afastamento de 01 a 15 de 

maio para tratar de assuntos particulares. As solicitações foram aprovadas por 

unanimidade. ORDEM DO DIA: O Projeto de Lei N° 033/2018 – Autoriza o Poder 

Executivo a ampliar em mais 10 horas semanais, a carga horária da Assistente Social, 

contratada temporariamente em substituição a titular, autorizado pela Lei Municipal nº 

2227/2017, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei 

N° 034/2018 – Autoriza a cobrança de contribuição de melhoria, em decorrência da 

execução da obra de pavimentação na Avenida Paulo Décio Goergen, no trecho 

compreendido entre a Av. Emancipação e a Rua Loni Maria Weber, lado direito sentido 

Av. Emancipação/centro, e dá outras providências. Ficou retido na mesa diretora. O 

Projeto de Lei N° 035/2018 – Cria gratificações de Coordenação, no Quadro do 

Magistério do Sistema Municipal de Ensino, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. O Projeto de Lei N° 036/2018 – Fica criado o preço público pela 

inspeção sanitária de abate por cabeça de bovino/bubalino, quando executado por 



                           Estado do Rio Grande do Sul 

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

profissional cedido pelo Município, em R$ 3,50, e dá outras 

providências. Foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Márcio Luiz Haas (PTB) – agradeceu as felicitações recebidas pela 

passagem do seu aniversário e informou o empenho de mais R$ 500 mil oriundos dos 

deputados Sérgio e Marcelo Moraes (PTB), para a área da saúde de Santa Clara do 

Sul. “No dia do meu aniversário, o maior presente que recebi é o que beneficia toda a 

comunidade: o repasse de mais uma verba importante para a saúde do município”, 

salientou. Com mais esse recurso, o total de verbas destinadas pelos deputados a 

Santa Clara do Sul chega a R$ 1,6 milhão desde 2013. Foram R$ 400 mil para a 

compra de uma escavadeira hidráulica e de um trator agrícola, R$ 950 mil para a área 

da saúde e R$ 250 mil para o asfaltamento da Avenida Emancipação. “Isso mostra que 

vale a pena ir à Brasília em busca de verbas para o município. Como a eleição se 

aproxima, sugiro que todos os colegas vereadores cobrem os seus deputados para que 

também se lembrem de Santa Clara do Sul no momento que forem repassar verbas”, 

concluiu. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente determinou à décima 

terceira (13ª) sessão ordinária para o dia 02 de maio 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, 25 de abril de 2018. 
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