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ATA Nº 014-02/2018 

 

 

Ao nono (9º) 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 

quarta (14ª) 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 013-02/2018 da sessão ordinária do dia 02 de maio 

de 2018 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 014-

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

Projeto de Lei N° 039/2018 – Autoriza o Poder Executivo a instituir de forma especial o 

Programa de Recuperação de Crédito – REFIS Municipal, dos débitos tributários e não-

tributários, ajuizados ou não, inscritos em Dívida Ativa ou em mora com a Fazenda 

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

040/2018 – Fixa o valor mensal do Vale-Refeição, a partir de 01 de maio de 2018, em 

400,00 (quatrocentos reais), e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. 

O PROJETO DE LEI CM Nº 02-02/2018 - Fixa o valor mensal do Vale-Refeição, a 

partir de 01 de maio de 2018, em 400,00 (quatrocentos reais), e dá outras providências. 

Foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Estevão Heisler (MDB) – 

agradeceu pela oportunidade recebida dos colegas em assumir uma cadeira no 

Legislativo durante um mês e meio. Conhecedor da realidade de dezenas de câmaras 

e prefeituras em todo o Vale do Taquari por ter atuado ao longo de sete anos no 

jornalismo, ressaltou o fato de o município de Santa Clara do Sul estar sendo muito 

bem administrado. “Após ter adquirido uma experiência importante como repórter, 

entendia que entrando na vida política poderia continuar representando a comunidade, 

mas de uma maneira muito mais cirúrgica, somando minha experiência regional ao 

curso de Direito que estou prestes a concluir. E depois de 11 meses como chefe de 

Gabinete e dessas seis sessões como vereador suplente, estou plenamente 

convencido que o município está em excelentes mãos. No Governo, por pessoas 
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proativas e experientes. E nesta Casa, por grandes vereadores”. Ainda 

reforçou a importância dos vereadores no desenvolvimento do 

município. “Afinal, os nove parlamentares hoje em exercício carregam 2.016 votos 

diretos de eleitores de Santa Clara do Sul. Isto sem contar crianças e idosos que não 

podem votar, mas que estão representados por este eleitorado. É muita gente contanto 

conosco”, finalizou, desejando aos colegas muita luz, sabedoria e coragem para seguir 

com seus mandatos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente determinou à 

décima quinta (15ª) sessão ordinária para o dia 16 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, 09 de maio de 2018. 
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