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ATA Nº 006-01/2021
Ao terceiro (3º) 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 quarta
(4ª) 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 005-01/2021 da sessão ordinária do dia 24 de
fevereiro de 2021 foi aprovada unanimidade. EXPEDIENTE: Não teve. VEREADORES
INSCRITOS: Rosani Maria Hendges Richter (PP) - Solicitou a Secretaria da Saúde
que estude a possibilidade de oferecer o Kit preventivo contra a COVID 19, para as
pessoas que solicitarem. Thiago Soares de Carvalho (PTB) – Solicitou a
Administração municipal que informe o número da porcentagem (%) de quantas
pessoas já pagaram o IPTU na próxima sessão da Câmara de Vereadores. Também
solicitou a administração municipal que crie uma solução (programa) em parceria com
os bancos do município, para pagar o IPTU pagando taxas bem mais baixas de 1,85%
a 4,83% dependendo da folha de cada um, em até 12 vezes, ao invés de pagar 22% de
aumento parcelado. Ainda solicitou a criação de algum projeto para ajudar a todos que
estão com as portas fechadas, não podendo abrir seus negócios pelo momento difícil
vivido por conta da COVID 19. Citou o exemplo de pagar só a metade dos alvarás ou
então este ano não precisarem contribuir. Relata ser importante pensar em projetos
para estes não fecharem as portas. As solicitações foram aprovadas por unanimidade.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Airton Teloken (PP) – Cumprimentou a todos e iniciou
sua fala agradecendo ao secretário de Obras por ter realizado a limpeza das valetas,
atendendo ao pedido feito por ele na sessão anterior. Pediu que continue assim o
trabalho, e também parabenizou a Secretaria Municipal da Saúde e toda a equipe pelo
bom trabalho feito durante o fim de semana, atendendo os casos de pessoas com
COVID. Helena Lúcia Herrmann (MDB) – Cumprimentou a todos e, da mesma forma
que o vereador Airton, elogiou a Secretaria Municipal da Saúde por ter realizado
atendimentos durante todo o final de semana para desafogar a UPA, e informou que
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tem muitas pessoas com Covid em Santa Clara do Sul, e por isso
reforçou o pedido por cuidados. Disse que os vereadores devem dar o
exemplo também, tanto por fazer sua parte como orientar. Ainda abordou o Dia
Internacional da Mulher, enaltecendo as batalhas delas, principalmente neste
momento, e leu uma mensagem como forma de homenagem. Nada mais havendo a
tratar, a senhora presidente determinou à quinta (5ª) sessão ordinária para o dia 10 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, 03 de março de 2021.
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