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ATA Nº 038-03/2019 

 

Ao vigésimo terceiro (23º) 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 oitava (38ª) 

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 037-03/2019 da sessão ordinária do dia 16 de 

outubro de 2019 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Não teve Boletim. VEREADORES 

INSCRITOS: Márcio Luiz Haas (PTB) – Solicitou licença afastamento de 24 de outubro a 7 de 

novembro, para tratar de assuntos particulares. Rosani Maria Hendges Richter (PP) – Solicitou 

que a Administração Municipal interceda junto à empresa que esta executando o asfaltamento do 

trecho de Picada Santa Clara, para que providencie e organize a liberação de uma via de passagem 

diariamente, pois a passagem pelos desvios em péssimas condições de trafegabilidade já vem 

durando mais de mês, causando inúmeros transtornos a todos que precisam deste acesso, tanto 

munícipes quanto visitantes. As solicitações foram aprovadas por unanimidade. ORDEM DO DIA: 

não teve. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Márcio Luiz Haas (PTB) – explicou um pouco sobre o 

pedido da colega vereadora Rosani referente ao asfaltamento do trecho em Picada Santa Clara. 

Lembrou que a obra está sendo executada pela empresa vencedora da licitação e não pelos 

servidores do município, diferente do que foi feito no asfaltamento de Nova santa Cruz e no primeiro 

trecho de Picada Santa Clara, quando o município fez toda a base para o asfalto. Naquela época 

sempre se priorizou em deixar uma passagem livre para os veículos, e não interferir tanto no 

deslocamento das pessoas. Sugeriu talvez conversar com a empresa para que agilizem a obra ou 

deixem uma passagem livre para a locomoção da população. Ainda lembrou que a reclamação das 

pessoas é mais pelas péssimas condições das estradas dos municípios vizinhos, que acaba 

dificultando quem precisa procurar rotas alternativas.  Helena Lúcia Herrmann (MDB) – frisou que 

é preciso ter paciência em relação aos transtornos por hora gerados pelo asfaltamento, que depois 

de tudo pronto é uma alegria muito grande ter o asfalto em frente a sua casa. Citou sua alegria em 

relação às palestras no evento realizado pela Liga de Combate ao Câncer, no dia 18 de outubro. 

Foram palestras muito boas do IMAMA que enviaram duas mulheres que já tiveram câncer e o 

Médico Oncologista Dr. Douglas Coltro, todos falaram sobre a importância da prevenção ao câncer. 

Mencionou que estão sendo realizadas 50 mamografias e 36 PSA foram coletados na hora, no dia 

do evento. Agradeceu a Administração Municipal e as Agentes de saúde pela parceria ao evento. 

Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente determinou à trigésima nona (39ª) sessão 

ordinária para o dia 30 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, 23 de outubro 

de 2019. 
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