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ATA Nº 043-03/2019 

 

Ao vigésimo sétimo (27º) dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (2019), com 

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

quadragésima terceira (43ª) 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, João Carlos Heinen, José Adair Matthes, Marcelo Foltz e Márcio Luiz Haas. 

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 042-03/2019 da sessão ordinária do dia 20 de novembro de 2019 foi aprovada por sete 

votos a favor e uma abstenção. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 43-03/2019 em anexo. 

VEREADORES INSCRITOS: Helena Lúcia Herrmann (MDB) – solicitou em nome de todos os 

vereadores que seja enviada aos Deputados Estaduais, Moção de Apoio aos pleitos da 

EMATER apresentados a esta casa. A solicitação foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO 

DIA: O Projeto de Lei N° 067/2019 – Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 

SANTA CLARA DO SUL para o exercício de 2020. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto 

de Lei N° 071/2019 – DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DO FUNDO MUNICIPAL 

PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE 

SANTA CLARA DO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Foi aprovado por unanimidade. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Helena Lúcia Herrmann (MDB) – fez uma correção referente ao 

fato de acrescentar datas ao calendário de eventos do município. Lembrou que na reunião 

sobre o calendário fica definido que ele não será mais alterado depois dessa reunião. Sobre a 

questão do evento do Sindicato dos Trabalhadores Rurais no dia 08 de março de 2020, a data 

constará no calendário impresso, apenas não está na lei, porque legalmente não pode mais 

alterar. Citou que é um evento importante para o município e se preocupou e empenhou ao 

máximo para ainda poder constar no calendário, antes que este fosse impresso. Também falou 

sobre as regras do Regimento interno, e enfatizou que é importante todos os vereadores 

procurarem estar informados para evitar um desgaste desnecessário. Frisou que os vereadores 

precisam pensar no bem do município, em ajudar a evoluir, crescer, de ser importantes e tratar 

de assuntos de interesse do município. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente 

determinou à quadragésima quarta (44ª) sessão ordinária para o dia 04 de dezembro 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, 27 de novembro de 2019. 
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