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ATA Nº 007-01/2021 

 

Ao décimo (10º) dia do mês de março do ano de dois mil e vinte um (2021), com início 

às dezoito horas e trinta minutos (18h30min), de forma virtual, foi realizada a quinta (5ª) 

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa – Oitava Legislatura da Câmara 

Municipal de Santa Clara do Sul.  Presentes os seguintes vereadores: Airton Teloken, 

Alair José Bourscheidt, Eduardo Ferla, Helena Lúcia Herrmann, José Adair Matthes, 

Leila Regina Immich, Marlene Schonardt, Rosani Maria Hendges Richter e Thiago 

Soares de Carvalho. Verificada a presença do número regimental, a senhora 

presidente, Helena Lúcia Herrmann, abriu os trabalhos, saudando a todos. A secretária 

fez a leitura de uma mensagem. ATA Nº 006-01/2021 da sessão ordinária virtual do dia 

03 de março de 2021 foi aprovada unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 

06-01/2021 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: Rosani Maria Hendges Richter 

(PP) – Solicitou a Administração Municipal que estude a possibilidade de conceder 

desconto aos contribuintes que possuem débitos anteriores também. A solicitação foi 

aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: O PROJETO DE LEI N° 017/2021 – 

Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no valor de R$ 270.000,00, 

acrescido dos rendimentos, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. 

Foi incluído por acordo de lideranças O PROJETO DE LEI N° 018/2021 – Prorroga-se 

os prazos concedidos pela Lei 2526, de 08 de janeiro de 2021, que trata de incentivos 

aos contribuintes que pagarem de uma só vez o IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL 

URBANO – IPTU, ALVARÁS e a TAXA DE VISTORIA, LOCALIZAÇÃO E LICENÇA 

DOS ESTABELECIMENTOS AMBULANTES - TVLLEA, alíquota fixa, e dá outras 

providências. Foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Thiago 

Soares de Carvalho (PTB) – parabenizou a Administração por observar a situação do 

povo e flexibilizar o pagamento do IPTU. Disse que a medida vai ajudar bastante o 

povo neste momento difícil. Eduardo Ferla (MDB) - agradeceu e parabenizou a 

Administração pelos projetos. Disse que o poder público está se engajando de todas as 

formas, e as secretarias estão fazendo o possível. Também ressaltou a importância da 

compra do caminhão munck, que vai facilitar o trabalho dos servidores, e exemplificou 

com o transporte de calcário ou até a retirada de galhos. Também falou da gravidade 

da crise do coronavírus, e lembrou que a situação está difícil em todos os lugares. 

Helena Lúcia Herrmann (MDB) – agradeceu a todos pela aprovação dos projetos, e 
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salientou que há uma preocupação muito grande do poder público pelo 

impacto da pandemia, tanto na saúde como na economia. Disse que 

acompanha a realidade do comércio, e sabe da preocupação do prefeito Paulo 

Kohlrausch, que convocou a associação comercial e industrial para sua reestruturação, 

e para juntos buscarem meios de encontrar alguma alternativa para o comércio local. 

Disse que espera que todos possam passar por esta fase difícil. Ainda comemorou a 

abertura de crédito especial para a compra de um caminhão munck, através de 

emenda do Deputado Federal Alceu Moreira (MDB), que vai facilitar o trabalho dos 

servidores na carga e descarga. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente 

determinou à sexta (6ª) sessão ordinária para o dia 17 de março de 2021, às dezoito 

horas e trinta minutos (18h30min), a ser realizada de forma virtual. E, para constar, 

lavrou-se a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pela senhora 

presidente, vice-presidente e secretária da mesa. Santa Clara do Sul, 10 de março de 

2021. 

 

 

        Helena Lúcia Herrmann         Alair José Bourscheidt           Leila Regina Immich 

               Presidente                             Vice-Presidente                        Secretária 


