
                           Estado do Rio Grande do Sul 

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

 

 

ATA Nº 016-02/2018 

 

 

Ao vigésimo terceiro (23º) 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 sexta (16ª) 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 015-02/2018 da sessão ordinária do dia 16 de 

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

016-02/2018 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: não teve. ORDEM DO DIA: não 

teve projetos. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Helena Lúcia Herrmann (MDB) – informou 

que o programa Santa Clara Tem Valor foi premiado em primeiro lugar no concurso 

que valoriza as práticas mais inovadoras na gestão municipal de todo o país, o 

programa de Santa Clara visa garantir a sustentabilidade econômica do município. A 

definição ocorreu nesta quarta feira, durante a Marcha dos Prefeitos realizada em 

Brasília. No total, 252 projetos estiveram na disputa. Helena salientou que além de ter a 

sua iniciativa divulgada no evento, Santa Clara do Sul terá a oportunidade de participar 

de um seminário nacional a ser realizado em outubro e de integrar uma visita técnica 

internacional para intercâmbio de experiências. Ainda terá o programa reaplicado num 

guia a ser distribuído em nível nacional, para que inspire e sirva de exemplo a outras 

gestões municipais. Parabenizou o prefeito Paulo Kohlrausch pela iniciativa e a todos 

os servidores públicos, empreendedores e comunidade, por acreditarem no programa 

que visa profissionalizar e qualificar cada vez mais os setores da indústria, comércio e 

serviços, gerando maiores possibilidades de receita aos empresários e ao município. 

Idealizado pela administração municipal desde agosto de 2017, o programa Santa 

Clara Tem Valor superou concorrentes de 102 cidades brasileiras. “Essa é uma 

conquista muito importante para toda a comunidade. Lembro-me que no dia 28 de 

março usei esse mesmo espaço na tribuna para pedir o apoio na votação. E agora vem 

trazer esse resultado tão expressivo para o nosso município”, enalteceu No momento, 
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ciclo de capacitações técnicas está sendo oferecido a empreendedores 

e funcionários. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente 

determinou à décima sétima (17ª) sessão ordinária para o dia 30 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, 23 de maio de 2018. 
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