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ATA Nº 019-02/2018 

 

 

Ao décimo terceiro (13º) dia do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito (2018), com 

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

décima nona (19ª) Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa – Sétima 

Legislatura da Câmara Municipal de Santa Clara do Sul.  Presentes os seguintes 

vereadores: Eduardo Ferla, Helena Lúcia Herrmann, Henrique Goettens, José Adair 

Matthes, Marcelo Foltz, Marlene Schonardt, Márcio Luiz Haas, Rosa Maria Beuren 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 018-02/2018 da sessão ordinária do dia 06 de 

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

019-02/2018 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: Rosa Maria Beuren (PDT) – 

Solicitou a Administração municipal que estude a possibilidade de construir uma 

cobertura no pátio de recreação da Escola Sereno Afonso Heisler, para que as crianças 

possam ter um lugar abrigado para fazer as atividades recreativas em dias de chuva, 

conforme solicitado por vários pais de alunos. A solicitação foi aprovada por 

unanimidade. ORDEM DO DIA: não teve projetos. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Helena 

Lúcia Herrmann (MDB) – lançou a campanha “Juntos Pela Segurança” do Conselho 

Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro), com o propósito de possibilitar 

melhores condições de trabalho à Brigada Militar (BM) de Santa Clara do Sul a partir da 

mobilização da comunidade. Como presidente do Consepro Helena falou sobre uma 

parceria com a Certel que permite que o cliente da distribuidora de energia autorize o 

acréscimo de R$ 1 mensal por conta de luz a ser revertido em prol do fortalecimento da 

segurança pública local. A contribuição é espontânea e deve ser autorizada a partir do 

preenchimento de uma ficha de inscrição com o número da conta de luz, endereço e 

assinatura do cliente. Para que a campanha passe a valer são necessários pelo menos 

300 cadastros. Apenas será descontado o valor daqueles que aderirem à iniciativa. 

“Temos que nos mobilizar enquanto comunidade e buscar alternativas para melhorar a 

estrutura da nossa Brigada Militar. Mesmo sabendo que segurança pública é um dever 

do Estado, não podemos ficar esperando. Juntos podemos fazer a diferença”, 

mencionou. O valor arrecadado com a campanha será usado para a manutenção dos 
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serviços da BM local. “A união de todos é importante para conseguirmos 

o maior número possível de interessados”, observou. Finalizou 

informando que o Consepro também encaminhou proposta à Cooperativa Sicredi 

pedindo o repasse de R$ 2 mil para viabilizar a compra de um aparelho celular e um 

plano de internet móvel à Brigada Militar. E mais um outro projeto cadastrado, desta 

vez na Comarca de Lajeado, que visa angariar recursos para a compra de 

equipamentos à BM local. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente determinou 

à vigésima (20ª) sessão ordinária para o dia 20 de junho 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, 13 de junho de 2018. 
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