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ATA Nº 024-03/2019 

 

Ao décimo sétimo (17º) dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (2019), com início às 

dezenove horas (19h00min), na sede do Poder Legislativo, foi realizada a vigésima quarta (24ª) 

Sessão Ordinária da Terceira 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, a 

senhora presidente, Helena Lúcia Herrmann, abriu os trabalhos, invocando o nome de Deus. O 

secretário fez a leitura de uma mensagem. ATA Nº 023-03/2019 da sessão ordinária do dia 10 de 

julho de 2019 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 24-03/2019 em 

anexo. VEREADORES INSCRITOS: Helena Lúcia Herrmann (MDB) – solicitou seja enviado ofício 

à agência dos Correios de Santa Clara do Sul, para que informe a esta Casa Legislativa quantos 

carteiros estão atuando hoje no Município, qual a área de cobertura do serviço, bem como se existe 

algum impedimento ao atendimento de determinadas residências. As solicitação foi aprovada por 

unanimidade. ORDEM DO DIA: O Projeto de Lei N° 043/2019 - Autoriza o Poder Executivo a 

premiar os vencedores do Concurso Municipal de Criação e Declamação de Poesias, uma ação do 

Programa “Santa Clara Mais Leitor”, com Vale Compras, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Márcio Luiz Haas (PTB) – falou sobre ter representado 

a Câmara no evento do Rotary Clube de Santa Clara do Sul que marcou a passagem do cargo de 

presidente para Samanta Adams. Ela assumiu no lugar de Cristiano Monteiro. “Ouvimos muitos 

elogios dos integrantes da entidade pela parceria com o Executivo e o Legislativo do município. O 

Rotary é uma entidade composta por pessoas que realmente querem ajudar, sem a necessidade de 

méritos”, observou. Reforçou também a informação dos membros da diretoria do Rotary Santa 

Clara de que a entidade possui um banco ortopédico à disposição da comunidade, o qual conta 

com camas hospitalares, guindaste, cadeiras de banho e de rodas, muletas, entre outros 

equipamentos. Se algum familiar precisar desses equipamentos podemos indicar,  tanto a 

Secretaria da Saúde como também o Rotary que cobra um valor simbólico por dia para usos dos 

equipamentos, frisou. Estendeu também as saudações do representante do governador regional do 

Rotary aos colegas vereadores, administradores do município e a toda a comunidade pela pujança 

e organização de Santa Clara do Sul. “Na sua fala, ele citou que a prefeitura não deve ser a única 

responsável pelo desenvolvimento do município, mas que todas as pessoas devem ajudar”, 

mencionou. Helena Lúcia Herrmann (MDB) - Agradeceu o vereador Márcio por tê-la representado 

no evento do Rotary, pois nesse mesmo dia ela estava em outro compromisso na Rádio 

Independente. Ressaltou também o trabalho realizado pelo Rotary Club Santa Clara que, segundo 

ela, é uma entidade extremamente importante para auxiliar o governo municipal na prestação de 

serviços à comunidade. Falou sobre sua participação no evento “De Portas Abertas”, da Rádio 

Independente representando a Câmara de Vereadores, cujo objetivo do evento foi apresentar às 

autoridades regionais o Memorial Lauro Mathias Müller, que faz homenagem ao fundador da rádio. 

“É um espaço muito bonito para lembrar a história desse veículo de comunicação. No memorial é 
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possível escutar as vozes e programas antigos, além de fotos, lembranças e 

informações diversas”, frisou. Lembrou também que durante o encontro os 

participantes também receberam um livro que retrata toda a história da rádio. “O Lauro Müller teve 

participação importante nas comunidades. Foi ele quem criou as sociedades conveniadas, por 

exemplo. A Rádio Independente se confunde com a história do Vale do Taquari”, citou. Informou 

que o memorial está aberto à visitação durante o horário de expediente da rádio. Também é 

realizado um trabalho junto às escolas da região para que os alunos conheçam o local e, 

consequentemente, haja uma aproximação maior da rádio com o público jovem. Agradeceu o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais pela presença e os parabenizou pela sua trajetória em defesa 

dos trabalhadores rurais, sobretudo na época em que tiveram participação fundamental para a 

conquista da aposentadoria às mulheres do campo. Ressaltou a exposição realizada na Câmara, a 

qual retrata o trabalho dos agricultores do município, e desejou muito sucesso a todos. TRIBUNA 

LIVRE: Lovani Ely  – Presidente do STR no município agradeceu o espaço oportunizado pela 

Câmara para que em julho o pudesse expor e divulgar o trabalho do sindicato na sede do 

Legislativo, as lutas e também as dificuldades que o movimento sindical enfrenta, principalmente 

nós trabalhadoras e trabalhadores rurais. Disse também que “além de presidente do sindicato do 

município, atua como coordenadora regional das mulheres trabalhadoras rurais há 19 anos”, 

salientou. Integrante do movimento sindical há 33 anos, a presidente enalteceu o trabalho realizado 

por todos os 15 membros da diretoria e funcionários da entidade. O sindicato foi fundado em 31 de 

agosto de 1992 e teve o senhor Olavo Weber (em memória) como o primeiro presidente, e tem 

como objetivo principal atender bem os associados e não associados. “Essa é uma preocupação de 

toda a diretoria e funcionários”, frisou. Ainda ressaltou o orgulho em poder representar a diretoria, 

funcionários e trabalhadores rurais de Santa Clara do Sul, mesmo enfrentando obstáculos como a 

sucessão rural e as dificuldades financeiras. Falou também que entre os serviços oferecidos pelo 

sindicato está a realização de contratos, compra e venda cadastros, declarações de aptidão ao 

Pronaf, requerimentos, ofícios, aposentadorias a associados, auxílio em caso de doenças e 

acidentes de trabalho, salário-maternidade, entre outras atividades. Ainda existem convênios com 

profissionais de saúde, salientou. Convidou a todos para a missa do colono e motorista com almoço 

no Salão Paroquial e para a festa dos 27 anos do sindicato, que ocorrerá no dia 25 de agosto. Por 

fim agradeceu a oportunidade de expor o trabalho do STR de Santa Clara do Sul nessa Casa 

Legislativa, a diretoria que está aqui presente e a todos nossos associados. Nada mais havendo a 

tratar, a senhora presidente determinou à vigésima quinta (25ª) sessão ordinária para o dia 24 de 

julho de 2019, 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 pela senhora presidente, 

vice-presidente e secretário da mesa. Santa Clara do Sul, 17 de julho de 2019. 
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