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ATA Nº 031-03/2019 

Ao quarto (4º) dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove (2019), com 

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

primeira (31ª) Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara 

Municipal de Santa Clara do Sul.  Presentes os seguintes vereadores: Ademar Guilherme Bugs, 

Eduardo Ferla, Gilmar Antônio Hermes, Helena Lúcia Herrmann, José Adair Matthes, Marcelo Foltz, 

Márcio Luiz Haas, Rosani Maria Hendges Richter e Thiago Soares de Carvalho. Verificada a 

presença do número regimental, a senhora presidente, Helena Lúcia Herrmann, abriu os trabalhos, 

invocando o nome de Deus. Foi entoado o Hino Nacional. ATA Nº 030-03/2019 da sessão ordinária 

do dia 28 de agosto de 2019 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 

31-03/2019 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: Marcelo Foltz (PT) – solicitou licença 

afastamento de 08 a 23 de Setembro para tratar de assuntos particulares. Gilmar Antônio Hermes 

(PTB) – solicitou que seja respeitado o regimento interna da Câmara, principalmente no uso da 

tribuna livre. Helena Lúcia Herrmann (MDB) - solicitou que seja enviado ofício à Anatel (Agência 

Nacional de Telecomunicações), relatando a precariedade do sinal digital (TV aberta). Com o 

desligamento do sinal analógico, quem não tem TV por assinatura ou a cabo fica sem poder 

acompanhar o jornal local. As solicitações foram aprovadas por unanimidade. ORDEM DO DIA: O 

Projeto de Lei N° 050/2019 - Dispõe sobre a criação dos bairros do Município de Santa Clara do 

Sul, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei N° 056/2019 - 

Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar no valor de R$ 100.000,00, e dá outras 

providências. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de lei N° 057/2019 - Autoriza o Poder 

Executivo a abrir um Crédito Suplementar no valor de R$ 106.000,00, e dá outras providências. Foi 

aprovado por unanimidade. O Projeto de lei N° 058/2019 - Dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o exercício de 2020, e dá outras providências. Ficou depositado em Secretaria 

por 30 dias para análise. O Projeto de lei N° 059/2019 - Autoriza o Poder Executivo a abrir um 

Crédito Suplementar no valor de R$ 80.000,00, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Márcio Luiz Haas (PTB) – falou sobre o pedido do 

vereador Gilmar Hermes, sobre se respeitar o regimento interno principalmente no tempo usado 

para fala na tribuna livre. Disse concordar que devemos respeitar, porém ele é flexível. Falou 

também sobre o projeto 050/2019 que fala sobre a criação dos bairros do município de Santa Clara, 

que ele há algum tempo havia sugerido os nomes dos bairros dentre eles São Pedro, São Paulo, 

Quiosque, Flores, Rotúla, Loteamento Santa Clara dentre outros. Foi feito uma audiência pública no 

geral, para falar do plano diretor, mas o enfoque acabou sendo sobre os agrotóxicos. “Acho que 

deveríamos ter dado mais importância e debatido mais sobre a questão da divisão dos bairros, 

frisou. Juntamente com o colega Jaimir e equipe do IBGE, elaboramos um projeto da criação de 

bairros, fizemos um bom projeto também. Há dez anos Santa Clara já poderia ter bairro. Mas estou 

feliz com a aprovação desse novo projeto. Parabenizou a equipe da escola EMEF Willibaldo Both 

pelo esforço e pelo trabalho desenvolvido. Gilmar Antônio Hermes (PTB) – agradeceu sobre a 

aprovação de seu pedido sobre o cumprimento do regimento interno. Disse que quando diretor de 

escola e secretário da educação, quando convidado para vir nessa Casa usar a tribuna sempre foi 

cobrado para respeitar o tempo que consta no regimento.  Graças a isso eu conseguia me planejar 

e disciplinar para não extrapolar o tempo, salientou. Sou totalmente favorável a exceder o tempo se 
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necessário, mas ultimamente foi excedido de mais e mais vezes. Lembrou 

também que está ocorrendo a votação da consulta popular hoje até sexta, dia 06 

de setembro, portanto pediu que todos votassem , são três projetos e Santa Clara está apoiando o 

projeto número 1,  programa de uso, manejo e conservação do solo e da água, que é um recurso 

que Santa Clara também pode receber e que chegaria no valor de R$ 48.351,65. A votação pode 

ser feita nas escolas, na biblioteca, na prefeitura, na secretária da saúde e na assistência social e 

nesta casa através do site. “É muito importante essa votação”, frisou.  Salientou também que hoje 

iniciaram a pavimentação asfáltica de Picada Santa Clara, através de um recurso  federal que 

entrou. A partir de hoje também as câmeras de vídeo monitoramento começam a funcionar, sendo 

essas duas notícias de suma importância. Parabenizou o Prefeito e toda a Administração Municipal 

por esse investimento, que certamente vai ajudar a trazer mais tranquilidade e segurança para toda 

a  população. Outra obra que iniciou já na semana passada foi a obra da nova Emei que cujo valor 

será de quase dois milhões e meio. Parabenizou a presidente Helena pela reforma da cozinha e 

banheiros da câmara, sendo isso muito importante para nos tanto para higiene e limpeza e também 

para recebermos os visitantes. Finalizou parabenizando toda a equipe da Emef Willibaldo Both pelo 

trabalho desenvolvido com qualidade, amor e dedicação. TRIBUNA LIVRE – Roselene Rohr 

Mallmann (diretora da Emef Willibaldo Both) – Disse que esse ano a Emef Willibaldo Both está 

atendendo somente 18 alunos, terceiro e quarto ano. Os alunos vem de diversas comunidades 

como Sampaio, Sampainho, Nova Santa cruz e da própria Alto Arroio Alegre. Temos aula de inglês, 

música e também é oferecido aula de reforço para os alunos que precisarem. A turma do terceiro 

ano e quarto ano são compostas por 9 alunos cada. No turno oposto procuramos trabalhar projetos, 

já trabalhamos o projeto de adaptação que era o volta as aulas, o projeto do município, o projeto de 

literatura que ainda está em andamento e o projeto geral da escola que é Estilo de vida inteligente. 

O projeto estilo de vida inteligente trabalha inteligência emocional, os orgânicos, o 

empreendedorismo e consciência fiscal. Temos a horta na escola na qual os alunos ajudam a 

plantar, cuidar e colher. Os alimentos são utilizados na escola para lanche. Temos a estufa na qual 

estamos plantando moranguinhos, estimulando assim os alunos a aprenderem como se faz uma 

estufa. Os alunos ajudam na orçamentação  através do plantio de flores, limpeza e organização do 

pátio. Os chás fornecidos aos alunos são os que são plantados e colhidos na escola por eles 

mesmos. Além disso, temos uma composteira onde são colocados restos de folhas e lixo orgânico, 

a terra gerada na composteira é utilizada posteriormente no cultivo das plantas. Incentivamos 

também a reutilização de materiais como caixas de papelão, garrafas pets, caixinhas de leite para 

transformação em brinquedos ecológicos. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente 

determinou à trigésima segunda (32ª) sessão ordinária para o dia 11 de setembro 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, 04 de setembro de 2019. 
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