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ATA Nº 037-03/2019 

 

 

Ao décimo sexto (16º) 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 sétima (37ª) 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 036-03/2019 da sessão ordinária 

do dia 09 de outubro de 2019 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme 

o Boletim Nº 37-03/2019 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: não teve. ORDEM 

DO DIA: O Projeto de Lei N° 049/2019 – Dispõe sobre as sanções administrativas 

aplicadas para quem praticar em animais domésticos atos de maus-tratos e abandono, 

ação ou omissão, dolosa ou culposa, que implique em crueldade, cause dor, angústia 

ou sofrimento e falta de atendimento às suas necessidades no âmbito municipal, e dá 

outras providências. Com as alterações no texto do projeto através do Ofício n° 

099/2019 enviado pelo Poder Executivo. Foi aprovado por unanimidade, com as 

alterações. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: não teve inscritos. Nada mais havendo a 

tratar, a senhora presidente determinou à trigésima oitava (38ª) sessão ordinária para o 

dia 23 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, 16 de outubro de 2019. 
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