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ATA Nº 032-03/2019 

Ao décimo primeiro (11º) 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 segunda (32ª) 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, Márcio Luiz Haas, Rosani Maria 

Hendges Richter, Thiago Soares de Carvalho e Tony Gustavo Goergen. Verificada a presença do número 

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

ATA Nº 031-03/2019 da sessão ordinária do dia 04 de setembro de 2019 foi aprovada por unanimidade. 

EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 32-03/2019 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: não teve. ORDEM 

DO DIA: O Projeto de Lei N° 061/2019 – Autoriza o Poder Executivo a receber em doação, sem ônus para o 

Município, uma área de terrenos com a superfície de 25.855,93 m², matriculada no Cartório de Registro de 

Imóveis sob nº 95.384, de propriedade de Leane Maria Thomas e outros, e dá outras providências. Foi 

aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Gilmar Antônio Hermes (PTB) – falou sobre a 

consulta popular, a qual foi pedido apoio na tribuna passada para que votassem e apoiassem o projeto 

numero 1,  e Santa Clara foi o primeiro colocado na região do Vale do Taquari, com maior número de votação. 

“Então a gente vem agradecer”, frisou. Com esse resultado e apoio de todos como escolas, secretaria da 

educação, servidores da prefeitura, vamos receber o recurso para investir nessa área. Parabenizou a 

servidora Cátia Kolling e o servidor Leandro Braun pelo trabalho que fazem. “Eu assumi a secretaria da 

Educação em 2009 e naquela época o Leandro entrou junto, o Mauro na coordenação de esportes e a Cátia já 

estava na assistência também sempre trabalhando junto, salientou. Falei com a secretária da educação de 

Lajeado em função de outro projeto e também com diretores de outras escolas e todo mundo lembra e fala 

bem de Santa Clara. “Às vezes pensamos que ninguém está vendo o nosso trabalho, mas com certeza 

sempre tem alguém que percebe”, frisou. Parabéns pela persistência de vocês e podem ter certeza que o 

trabalho de vocês é uma semente que já está germinando e dando resultados, finalizou. Márcio Luiz Haas 

(PTB) – parabenizou o setor de esportes do município pelo trabalho realizado com as crianças santa-

clarenses. Um exemplo é a diferença que a escolinha fez para minha filha como aluna no currículo, só eu sei, 

frisou. Pediu para que levassem os parabéns para os demais colegas e secretário. O Leandro foi meu 

professor de Teatro, e lembro o quanto levamos a sério o projeto, são lembranças que jamais vou esquecer. 

“Nós éramos uma família”, salientou.  Inclusive, a gente expandiu e fomos nos apresentar em outros 

municípios também, frisou.  Foi muito especial fazer teatro aquela vez, foi num período difícil da minha vida, 

pois tinha sofrido uma fratura na perna, mas o teatro trouxe um pouco de alegria e fez eu mudar o meu 

destino, finalizou.  Helena Lúcia Herrmann (MDB) – falou sobre a felicidade de poder ter acompanhado o 

prefeito na inauguração do sistema de videomonitoramento integrado em Santa Clara do Sul, em Lajeado. 

São três telas, e mais 4 computadores que eles tem como aproximar e puxar a imagem. Isso vai gerar uma 

segurança para a população de Santa Clara. Acredito que isso vai inibir a ação de pessoas mal intencionadas, 

sabendo que agora tem câmaras espalhadas pela cidade. Parabenizo o prefeito por ter feito esse 

investimento, que nem caberia a Administração e sim ao governo do Estado, mas que foi feito pensando na 

segurança de todos os munícipes. Apesar de ser só no centro, no interior de Nova Santa Cruz pretendo criar 

um grupo com os vizinhos para assim nos ajudarmos e termos uma ligação com a Brigada. A empresa 

responsável pelas câmaras vai estar presente na feira e vão disponibilizar as imagens para que todos possam 

ver como funciona. Falou que hoje está sendo a última semana da educação no uso da tribuna e acho que foi 

de suma importância, a participação das escolas aqui. Onde pudemos conhecer um pouco sobre a realidade 

de cada escola do nosso município, o número de aluno e funcionários, os trabalhos e projetos desenvolvidos 

por cada um. Eu vejo um enorme esforço dos professores, frisou. Parabenizou o Leandro pelo trabalho 

desenvolvido e por sempre estar disposto a ajudar quando solicitado. A Cátia da mesma forma também no 

esporte, parabéns por estar desenvolvendo um ótimo trabalho, finalizou.  TRIBUNA LIVRE – Cátia Kolling – 
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falou que o Departamento de Desporto e Juventude, a qual eu estou como coordenadora 

hoje, iniciou em 2005. Em 2006 abriram-se as escolas esportivas e vendo a necessidade 

criou-se o Departamento de Esportes. No ano de 2011, teve o projeto fique esperto que foi no período em que 

o Gilmar estava como secretario. Em 2014, surgiu o projeto mais Educação. Hoje temos o projeto formando 

cidadãos através do esporte. E ao falar desse projeto lembrei  da fala do Márcio, para mim é muito gratificante 

ver as filhas do Márcio chegando fardadas para participar da escolinha. “Queremos formar atletas, mas 

principalmente cidadãos”, salientou. O nosso projeto com as crianças acontece diariamente, é um projeto para 

toda a população. Temos o projeto no início do ano feito com as crianças no período das férias escolares, na 

qual atendemos no ginásio e no campo com diversas atividades, brincadeiras e jogos. Na categoria adulta 

temos o campeonato de bocha e o bolão de mesa feminino. Neste coincidentemente com o 27º aniversário do 

município tivemos o 27° campeonato de bocha. Temos também o campeonato municipal de futebol amador 

que não tem acontecido nos últimos anos. Além disso temos também uma parceria forte com o SESC na 

realização das arbitragens e na organização, com essa parceria conseguimos diminuir muito os nossos 

custos. É realizado também o Circuito verão de vôlei feminino e masculino sendo que Santa Clara já foi 

campeã estadual nessa modalidade. O parque multiesportivo hoje é um local bonito e bastante frequentado 

pelas famílias santa-clarenses, lá é possível a prática de voleibol, basquete, futebol sete, skate e caminhada. 

Realizamos nesse parque durante a época do verão alguns torneios, como exemplo o torneio de areia. Nas 

escolas esportivas temos atendimento diário de segunda a sexta, atendendo mais de 450 crianças 

adolescentes. Os esportes oferecidos são vôlei, futebol de campo, futsal, ginástica olímpica de trampolim e 

karatê. Leandro Braun – agradeceu ao Márcio Haas pelas lembranças da época do grupo de teatro. Disse 

que o Departamento de Cultura é composto pelos professores de musicas Mauro Gregory e Alisson Both e a 

professora Júlia Zanatta na parte da ginástica e danças. Temos uma parceria com o grupo de danças alemãs 

Frölicher Kreis. Durante esses anos já se formaram várias bandas, inclusive algumas já se apresentaram na 

Santa Flor e em outros municípios como Progresso, Canudos, Cruzeiro. Estamos proporcionando várias 

formações de grupos para eles terem experiência de ir para o palco e se apresentarem. Em 2017 

conseguimos criar a orquestra Municipal, isso foi fruto de trabalhos desenvolvidos há mais tempo com os 

alunos. Tivemos o evento música no parque no qual buscamos levar os alunos para se apresentarem em 

lugares diversos como na praça, centro de reservistas, na prefeitura, levando assim o acesso a essas 

apresentações, a todos os munícipes. Temos o projeto, Santa Clara Mais Leitor, ele atende várias funções, 

sendo que um dos momentos desse projeto foi o encontro literário, onde tivemos dois de programações com a 

apresentação da peça teatral “Do Outro Lado da Cerca”, encenada pela Curto Arte Companhia de Teatro e a 

peça “Herta em uma visita especial”  e uma palestra do escritor e músico Thedy Corrêa, da banda Nenhum de 

Nós. Todos os alunos da escola Sereno e da escola Estadual, tem acesso a biblioteca municipal para retirada 

de livros, sendo que a biblioteca disponibiliza mais de 4.000 exemplares. Esse ano, tivemos a nossa 17° feira 

do Livro e durante esses anos de feira já tivemos diversos escritores importantes na literatura aqui em Santa 

Clara, como Thedy Corrêa, Fabricio Carpinejar. Lembrou também que todos os nossos talentos locais vão 

poder se apresentar agora na Santa Flor, para eles essa experiência de subir no palco e se apresentar é uma 

experiência muito rica, frisou. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente determinou à trigésima 

terceira (33ª) sessão ordinária para o dia 18 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, 11 de setembro de 2019. 
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