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ATA Nº 009-01/2021 

 

Ao vigésimo quarto (24º) 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 

sétima (7ª) 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 008-01/2021 da sessão ordinária virtual do dia 

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

08-01/2021 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: Rosani Maria Hendges Richter 

(PP) – Solicitou a secretaria de obras que seja efetuado o acesso até a propriedade de 

Clécio João Weber de Alto Arroio Alegre em direção a Linha Sete de Setembro. 

Mencionou que inclusive o transporte escolar se nega a pegar uma aluna nessa 

propriedade porque o acesso está muito ruim. A solicitação foi aprovada por 

unanimidade. ORDEM DO DIA: O PROJETO DE LEI N° 020/2021 – Autoriza o Poder 

Executivo a abrir um Crédito Especial no valor de R$ 6.750,00, e dá outras 

providências. Foi aprovado por unanimidade. Foi incluído por acordo de lideranças O 

PROJETO DE LEI N° 022/2021 – Autoriza o Poder Executivo a repassar à Sociedade 

Beneficência e Caridade de Lajeado - Hospital Bruno Born, o valor de até R$ 

90.000,00, em três parcelas, para o custeio dos leitos COVID-19, não habilitados pelo 

Ministério da Saúde, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Leila Regina Immich (MDB) – cumprimentou os colegas 

e logo após abordou o aniversário de 29 anos de Santa Clara do Sul. Agradeceu a 

todas as lideranças dos oito mandatos que marcaram essa história. Ressaltou que o 

município progrediu e melhorou muito nesses 29 anos, principalmente em 

infraestrutura, agricultura, educação e saúde. Lembrou que neste mandato a 

responsabilidade também é dela e dos colegas, que foram escolhidos para representar 

a população. Por fim, afirmou que é preciso respeitar o orçamento para não gastar 

mais do que tem, e que todos vão ajudar a conduzir o município da melhor 

maneira. Eduardo Ferla (MDB) – Cumprimentou a todos e também abordou o 
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aniversário do município. Parabenizou o prefeito Paulo e o vice Fabiano 

pelo belo trabalho, e no nome deles agradeceu a todos os prefeitos, 

vices, secretários, vereadores e servidores que deixaram a marca de um belo trabalho. 

Também lembrou dos professores, comerciantes, agricultores e outros que 

contribuíram e contribuem com o município. Disse que, se comparado com outros 

municípios, temos que ter orgulho de morar em Santa Clara do Sul. Helena Lúcia 

Herrmann (MDB) - Saudou a todos, e no início de sua fala abordou a retomada da 

Acisc. Disse que está muito feliz pela reestruturação da entidade, que buscará 

conscientizar a população da importância de comprar no município. Informou que a 

sede continua no Ginásio, onde por muitos anos o João Bento trabalhou bastante com 

o objetivo de ver o pessoal se integrar e progredir. Disse perceber líderes novos 

entrando para dar um novo fôlego e restabelecer a Acisc. Ressalta que, assim que 

forem retomadas as sessões presenciais, o novo presidente falará da Acisc e do 

trabalho que o grupo quer desenvolver junto aos cerca de 700 CNPJs ativos no 

município. Ressaltou que Administração e Acisc buscam uma forma de dar um olhar 

diferente ao comercio, e que já houve a primeira reunião para iniciar a organização. 

Ainda lembrou que já fez parte da Acisc e sabe das dificuldades, por isso deseja sorte 

para a nova equipe, que poderá contar com a Câmara. Sobre os 29 anos do município, 

parabenizou todo o santa-clarense, que de uma ou outra forma contribuiu trabalhado 

para o progresso do município. Sente-se muito feliz de fazer parte da história do 

município, tendo orgulho de morar aqui e garante que sempre que puder fará o 

possível para que a qualidade de vida do município seja a melhor. Nada mais havendo 

a tratar, a senhora presidente determinou à oitava (8ª) sessão ordinária para o dia 31 

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, 24 de março de 2021. 
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