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ATA Nº 047-03/2019 

 

Ao décimo nono (19º) dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (2019), 

com início às dezoito horas (18h00min), na sede do Poder Legislativo, foi realizada a 

quadragésima sétima (47ª) 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 046-03/2019 da sessão ordinária do 

dia 16 de dezembro de 2019 foi aprovada unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o 

Boletim Nº 47-03/2019 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: não teve. ORDEM DO 

DIA: O Projeto de Lei N° 084/2019 – Autoriza o Poder Executivo a contratar, em 

situação de emergência e atendendo excepcional interesse público, temporariamente, 

profissionais para os cargos e funções que menciona, na área da Educação, e dá outras 

providências. Foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei N° 087/2019 – Autoriza o 

Poder Executivo a conceder, temporariamente e atendendo excepcional interesse 

público, autorização, permissão ou concessão de uso de espaços ou bens públicos a 

terceiros, pelo prazo de até 90 (noventa) dias, e dá outras providências. Foi aprovado 

por 4 votos a favor, 3 votos contrários e 1 abstenção. Votação da Mesa Diretora para 

2020 – única chapa inscrita, foi aprovado por 5 votos a favor e 4 votos contrários o 

vereador Márcio Luiz Haas (PTB) como presidente, o vereador José Adair Matthes (PP) 

como vice-presidente e a vereadora Rosani Maria Hendges Richter (PP) como 

secretária. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Márcio Luiz Haas (PTB) – agradeceu os votos 

na sua chapa, e disse não ser surpresa os votos contrários. Lembrou que deixou de 

fazer parte do grupo a partir do momento que a postura da administração mudou, mas o 

desgaste já vem de mais tempo. Tentou levar ideias ao prefeito, mas elas não são 

aceitas. O PTB como partido nunca obrigou ninguém a votar neste ou naquele projeto, 

ao contrário do MDB. A palavra que foi dada foi quanto às presidências, e disse que 

manteve a sua palavra com a Helena. Citou que não são aceitos para o cargo de 

secretários pessoas que não tem faculdade, mas lembrou que o valor do voto é o 

mesmo de quem tem e de quem não tem faculdade. Pediu desculpas a Helena e o 

Ferla, e desejou a cada um sucesso na caminhada, e um Feliz Natal e abençoado Ano 

Novo. Gilmar Antônio Hermes (PTB) – agradeceu a presidente Helena, pelos trabalhos 

maravilhosos que foram feitos em 2019. Fez um trabalho excelente como presidente, e 

com certeza a Câmara está muito melhor agora graças ao trabalho dela. Mencionou que 



                           Estado do Rio Grande do Sul 

                         CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL 
                                       Município criado pela Lei Estadual 9.621/92 

é uma pessoa maravilhosa, muito profissional e dedicada em tudo o que 

faz. Também agradeceu aos assessores pelo empenho, dedicação e 

profissionalismo. E agradeceu a cada um dos colegas vareadores. Que a gente possa 

deixar um legado a todas as pessoas, e deixa-las mais felizes. Desejou um Feliz Natal e 

ótimo Ano Novo a todos. Helena Lúcia Herrmann (MDB) – agradeceu as palavras do 

colega Gilmar, e justificou o seu voto contrário à chapa da nova mesa diretora. Disse ser 

fiel ao partido e as pessoas. Informou que estará devolvendo a Administração Municipal 

o valor remanescente da Câmara de Vereadores no valor de R$ 150 mil reais e solicita 

que este valor seja destinado para a secretaria da Saúde e Educação para poder 

equipar os prédios da EMEI nova e do Posto de Saúde e também para investir parte 

deste valor para a capacitação do funcionalismo público. Também lembrou de todas as 

entidades, grupos e escolas que passaram pela Câmara durante o ano de 2019 através 

do projeto Comunidade na Câmara. No total foram 10 grupos que tiveram seus trabalhos 

expostos e divulgados, 22 pessoas fizeram o uso da tribuna livre, e um público estimado 

em torno de 215 pessoas que vieram assistir as sessões durante o ano. Nada mais 

havendo a tratar, 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, 19 

de dezembro de 2019. 
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