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ATA Nº 025-03/2019 

 

Ao vigésimo quarto (24º) 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 quinta (25ª) 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 024-03/2019 da sessão ordinária do dia 17 de julho de 2019 foi aprovada por 

unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 25-03/2019 em anexo. VEREADORES 

INSCRITOS: Márcio Luiz Haas (PTB) - solicitou licença afastamento de 25 de Julho a 08 de Agosto 

para tratar de assuntos particulares. A solicitação foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: O 

Projeto de Lei N° 045 /2019 - Cria, no Quadro de Pessoal Efetivo, Lei Municipal nº 1666/2011, mais 

duas vagas do cargo de Psicólogo, 40 horas semanais, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Márcio Luiz Haas (PTB) – parabenizou todos os colonos e 

Motoristas pela passagem de seu dia. “Com certeza, eles gostariam de estar colhendo melhores 

resultados, mas não podem perder a esperança. Se o colono não planta, a cidade não janta. E mesmo 

que você não se importa, o motorista o alimento transporta”, frisou. Também comentou sobre uma 

notícia da Rádio Gaúcha em que se discutiu o conflito de ideias e de interesses entre os que produzem 

alimentos com e sem agrotóxicos. Segundo ele, é importante que haja um equilíbrio. “A produção 

orgânica é muito importante, mas não podemos deixar de produzir em larga escala. E aqui, em Santa 

Clara do Sul, temos os dois sistemas”, ressaltou. Helena Lúcia Herrmann (PMDB) – disse estar 

preocupada com o fato de a Anvisa ter liberado mais tipos de agrotóxicos a serem usados nas 

plantações. “Essa é uma questão da qual devemos falar mais. Precisamos estar bem informados sobre o 

assunto para quando formos questionados pelos agricultores”, observou. Enalteceu também o trabalho 

realizado pelos colonos e motoristas. “Falar de agricultores é falar de comer. Se eles não produzem, a 

gente não come”, salientou. Falou sobre o projeto da agroecologia destacando os benefícios que o 

mesmo está proporcionando à população santa-clarense, inclusive estimulando muitos produtores a 

retornarem ao setor rural. Parabenizou ainda os colegas vereadores e todos os motoristas pela 

dedicação e desejou muita sorte para que sigam com firmeza esse serviço importante para a 

comunidade. Finalizou, convidando a todos para participarem da 39ª Festa do Colono Alemão do EC 

Cruzeiro, de Nova Santa Cruz no domingo dia 28 de julho. Nada mais havendo a tratar, a senhora 

presidente determinou à vigésima sexta (26ª) sessão ordinária para o dia 31 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, 24 de julho de 2019. 
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