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ATA Nº 011-01/2021 

 

Ao sétimo (7º) dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte um (2021), com início às dezoito 

horas e trinta minutos (18h30min), de forma virtual, foi realizada a nona (9ª) 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 010-01/2021 da sessão ordinária 

virtual do dia 31 de março de 2021 foi aprovada unanimidade. EXPEDIENTE: não teve. 

VEREADORES INSCRITOS: não teve inscritos. ORDEM DO DIA: não teve. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Eduardo Ferla (MDB) – saudou a todos e informou que nos dias 26 e 27 vai haver 

coleta de embalagens de agrotóxicos no município, por meio dos departamentos de Agricultura 

e Meio Ambiente. Ele reiterou a importância desse processo para todos, o que considera um 

grande avanço em relação à época em que não havia destinação desse material. Entende que 

ele e os colegas, como vereadores, podem ajudar a divulgar a coleta. Por fim, leu o itinerário do 

recolhimento. Helena Lúcia Herrmann (MDB) – cumprimentou a todos, e lembrou que no ano 

passado foi cancelado o recolhimento das embalagens por conta da pandemia, o que amplia a 

importância do recolhimento neste ano pelo acúmulo do material. Também abordou a 

vacinação no Município, informando que nesse dia só restavam vacinas para a segunda dose, 

sendo aguardadas mais doses para a sexta-feira, dia 9. Informou que no dia 12 deve começar 

a vacinação contra a gripe, e o público alvo ainda será informado pela Secretaria Municipal da 

Saúde. Em relação à pandemia, disse perceber a maior colaboração do povo santa-clarense, 

visto a diminuição do número de infectados e de internados. Considera que as pessoas estão 

mais conscientes. Lembrou que é necessário evitar a todo custo a intubação, dizendo que há 

dados que indicam a ocorrência de problemas neurológicos nas pessoas que precisam desse 

procedimento, sendo maiores os danos conforme o tempo de internação. Por fim, revelou sua 

felicidade pela diminuição do número de internados. Nada mais havendo a tratar, a senhora 

presidente determinou à décima (10ª) sessão ordinária para o dia 14 de abril de 2021, às 

dezoito horas e trinta minutos (18h30min), a ser realizada de forma presencial. 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, 07 de abril de 2021. 
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