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ATA Nº 015-02/2018 

 
Ao décimo sexto (16º) 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 quinta (15ª) 

Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de 

Santa Clara do Sul.  Presentes os seguintes vereadores: Airton Teloken, Eduardo Ferla, Gilmar 

Antônio Hermes, 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 014-02/2018 da sessão ordinária do dia 

09 de maio de 2018 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 015-

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

N° 041/2018 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no valor de até R$ 

42.706,00, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei N° 

042/2018 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar no valor de até R$ 

258.000,00, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei N° 

043/2018 – Autoriza o Poder Executivo a firmar acordo nos autos da ação de desapropriação 

n.º 017/1.17.0005006-5, que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Lajeado, abrir um Crédito 

Especial no valor de até R$ 122.092,11 e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Helena Lúcia Herrmann (MDB) – lembrou que 

hoje o Lar Geriátrico tem 19 funcionários, 24 idosos internados e uma capacidade para atender 

até 30 pessoas. Ressaltou o fato de a administração municipal ter condições financeiras para 

reformar o prédio. A prefeitura tem direito a um leito, atualmente ocupado, que é destinado a 

idosos que não possuem mais familiares. Ainda lembrou que a maioria dos residentes é de 

Santa Clara do Sul e que o custo por idoso varia entre R$ 2,8 mil e R$ 5 mil, dependendo do 

quadro de saúde de cada residente. “Existe todo um acompanhamento especializado: médico, 

enfermeiro, técnicos de enfermagem e cuidadores de idosos”, salientou. Por fim agradeceu a 

todos que participaram do almoço beneficente realizado pela Liga Santa-clarense de Combate 

ao Câncer, da qual é presidente. Segundo ela, o evento teve um lucro superior a R$ 8 mil, 

sendo que o dinheiro será utilizado para ajudar pacientes oncológicos do município. Nada mais 

havendo a tratar, o senhor presidente determinou à décima sexta (16ª) sessão ordinária para o 

dia 23 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, 16 de maio de 2018. 
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