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ATA Nº 036-03/2019 

 

Ao nono (9º) dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove (2019), com início às dezenove 

horas (19h00min), na sede do Poder Legislativo, foi realizada a trigésima sexta (36ª) Sessão 

Ordinária da Terceira Sessão Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Santa Clara 

do Sul.  Presentes os seguintes vereadores: Airton Teloken, Eduardo Ferla, Helena Lúcia 

Herrmann, Henrique Goettens, Juliana Nogueira Henz, 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. Foi entoado o 

hino de Santa Clara do Sul. ATA Nº 035-03/2019 da sessão ordinária do dia 02 de outubro de 2019 

foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 36-03/2019 em anexo. 

VEREADORES INSCRITOS: Rosani Maria Hendges Richter (PP) – Solicitou informações à 

administração municipal, requerendo cópia das últimas três contas de telefones da Assistência 

Social/Conselho Tutelar, bem como cópia do controle das impressões feitas na máquina 

terceirizada (xerox) do Conselho Tutelar do mesmo período.  A solicitação foi aprovada por 

unanimidade. ORDEM DO DIA: O Projeto de Lei N° 060/2019 - Autoriza o Poder Executivo a abrir 

um Crédito Especial no valor de R$ 3.730,00, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. O Projeto de Lei N° 063/2019 - Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito 

Suplementar no valor de até R$ 47.000,00, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. O Projeto de Lei N° 064/2019 - Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito 

Suplementar no valor de R$ 35.000,00, e dá outras providências. Ficou retido na comissão de 

Obras e Serviços Públicos. O Projeto de Lei N° 065/2019 - Altera e Inclui dispositivos no Regime 

Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, Lei nº 1662/2011, e dá outras providências. Foi 

aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Marcelo Foltz (PT) – fez um breve 

resumo sobre as funções de um Vereador. Citou os projetos aprovados e mencionou que muitas 

vezes votam a favor, às vezes contra e até retém projetos nas comissões quando surgem dúvidas. 

Mas isso sempre pensando no bem do município. Falou que uma das funções básicas do vereador 

é cumprir o Regimento Interno e a Lei Orgânica. Frisou que o vereador é um fiscalizador do Poder 

Executivo, que realiza pedidos, sugere projetos, às vezes são atendidos outras não, dependendo 

muito da demanda e interesse do município naquele momento. Lembrou que o vereador sempre 

está aqui disposto a ajudar no desenvolvimento do seu município. Márcio Luiz Haas (PTB) – falou 

da felicidade e da honra em receber um público tão expressivo para prestigiar uma sessão do 

Legislativo, e que durante o ano de 2019 tiveram bastante visitas, isso é muito importante para os 

vereadores e toda a comunidade, pois são discutidos e aprovados projetos de extrema importância 

para todos os munícipes. Mencionou que o vereador precisa legislar para toda a comunidade, e 

parabenizou o prefeito pelo projeto da criação das academias ao ar livre e playgrounds que serão 

instaladas nas localidades do município, sendo uma em Chapadão, junto à SERCHA, e outra em 

Sampaio, junto ao Salão Comunitário de Sampaio. Lembrou que em 2009 ele com mais alguns 

servidores do executivo e do IBGE criaram um projeto de lei dividindo o município em bairros. Era 

um sonho seu, para organizar a cidade e facilitar o deslocamento das pessoas. O seu projeto na 

época não teve êxito, pois acharam que não era o momento, mas agora a poucos dias foi aprovado 
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um projeto do executivo criando os bairros do município. Ficou feliz em ver que o 

projeto foi feito, mesmo não sendo o seu. Parabenizou e agradeceu o professor 

Charles e aos alunos da Escola Estadual Santa Clara por ter vindo prestigiar uma sessão, e deixou 

o convite para que retornem mais vezes. Ainda falou do Outubro Rosa, da importância da 

prevenção e do cuidado com a nossa saúde. Helena Lúcia Herrmann (MDB) – se disse muito feliz 

pelo público que prestigiou a sessão, agradeceu a visita da Escola Estadual de Ensino Médio Santa 

Clara e os convidou para que retornarem mais vezes e convidem outras turmas para participar. 

Explicou e complementou um pouco sobre a fala dos colegas vereadores referente aos pedidos ou 

projetos feitos pelos vereadores que são encaminhados ao Executivo. A administração municipal 

não é obrigada a atender, eles vão avaliar se aquele pedido ou projeto é necessário naquele 

momento e nem sempre eles serão atendidos. Também apresentou os resultados da Santa Flor 

2019 – Feira das Flores e da Agroecologia – realizada de 19 a 22 de setembro. Integrante da 

comissão organizadora, Helena fez um resumo sobre a prestação de contas divulgada 

recentemente. Conforme levantamento feito com os expositores, o evento movimentou mais de R$ 

6 milhões em negócios realizados e prospectados. Só no espaço dos orgânicos e das 

agroindústrias foram comercializados em torno de R$ 144 mil em produtos. Quanto às flores, a 

estimativa é de que tenham sido vendidos mais de 20 mil vasos. A feira somou uma receita de R$ 

636.271,72 e uma despesa de R$ 628.143,77, gerando um saldo positivo de R$ 8.127,95, o qual foi 

depositado na conta da Associação Comercial e Industrial de Santa Clara do Sul (Acisc), 

realizadora do evento. O investimento do governo municipal na feira, aprovado na Câmara, foi de 

R$ 220 mil. “Valor baixo se comparado aos resultados expressivos do evento, que gerou excelentes 

negócios e encantou a todos os presentes”, salientou. De acordo com a pesquisa de satisfação, 

mais de 93% dos expositores que responderam ao levantamento informaram que o evento atendeu 

ou superou as expectativas e 100% mostram interesse em participar da próxima edição. Outro 

destaque foi à participação do Meu Copo Eco, que impediu o descarte de 20 mil copos plásticos na 

feira, contribuindo para a limpeza do evento e sustentabilidade ambiental, que foi um dos temas da 

edição deste ano. Mais de 60 mil pessoas de 16 estados e 5 países, além do Brasil, visitaram Santa 

Clara do Sul nos quatro dias de feira, destacando a edição deste ano como o maior evento da 

história de Santa Clara do Sul. Finalizou convidando a todos para participarem do evento da Liga de 

Combate ao Câncer, dia 18 de outubro no Salão Paroquial, com a palestra do IMAMA (Instituto da 

Mama do RS) e palestra com o Dr. Douglas Coltro – Médico Oncologista. Ainda terá o sorteio de 25 

mamografias e 25 PSA para quem estiver presente no evento. Nada mais havendo a tratar, a 

senhora presidente determinou à trigésima sétima (37ª) sessão ordinária para o dia 16 de outubro 

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, 09 de outubro de 2019. 
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