
                           Estado do Rio Grande do Sul 

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

 

 

ATA Nº 013-02/2018 

 

 

Ao segundo (2º) dia do mês de Maio do ano de dois mil e dezoito (2018), com início às 

dezenove horas (19h00min), na sede do Poder Legislativo, foi realizada a décima 

terceira (13ª) 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 012-02/2018 da sessão ordinária do dia 25 de abril de 

2018 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 013-

02/2018 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: não teve. ORDEM DO DIA: O 

Projeto de Lei N° 037/2018 – Altera a redação, incluindo as letras “f” e “g”, no inciso II 

do Art. 5º, da Lei nº 2220/2017, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. O Projeto de Lei N° 038/2018 – Altera a redação da Lei nº 2221/2017, 

em seus arts. 3º e incisos e 7º caput e parágrafo primeiro, e dá outras providências. Foi 

aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Helena Lúcia Herrmann 

(MDB) – Falou sobre a palestra da noite promovida pelo governo municipal em parceria 

com o Sebrae dentro do programa Santa Clara Tem Valor e convidou a todos para 

prestigiar. O tema é “Estratégias Inteligentes: transforme dificuldades em vendas”. 

Também lembrou a passagem do primeiro ano da Liga Santa-clarense de Combate ao 

Câncer no município, que será comemorada no domingo dia 06 de maio com almoço 

beneficente realizado no Salão Paroquial. O grupo é formado por 17 voluntárias. Citou 

que hoje a entidade conta com 218 associados. Todos os recursos arrecadados nas 

campanhas e vendas de produtos são usados para ajudar pacientes oncológicos do 

município. Atualmente a liga tem cinco pacientes cadastrados e seis em auxílio nesse 

trimestre. “Precisamos de verbas para a compra de suplementos alimentares especiais, 

realização de consultas, transporte de pacientes, exames e remédios”, menciona. Os 

auxílios concedidos já passam de R$ 8 mil. Além de eventos, pedágios beneficentes e 

campanhas, a entidade realiza a venda de materiais de divulgação, como bótons, 

adesivos, lixinhos para carro, camisetas, xícaras e sombrinhas. Também são 
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realizadas coletas de tampinhas plásticas e de cabelo para confecção 

de perucas. Helena lembrou o gesto de solidariedade da Loja Patys 

Moda, que doou mais de R$ 1,3 mil à liga por meio da venda de roupas no Bazar do 

Bem e do Workshop Musical em que parte do valor foi destinado a Liga. Agradeceu a 

todos os envolvidos, as voluntárias que se dedicam muito a causa e a todos os 

associados que contribuem com a entidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor 

presidente determinou à décima quarta (14ª) sessão ordinária para o dia 09 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, 02 de maio de 

2018. 
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