Estado do Rio Grande do Sul

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

ATA Nº 018-01/2021
Ao vigésimo sexto (26º) dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte um (2021), com início às dezoito
horas e trinta minutos (18h30min), foi realizada a décima sexta (16ª) 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, Helena Lúcia Herrmann, João Carlos
Heinen, José Adair Matthes, José Antônio Goergen, Leila Regina Immich, Marlene Schonardt e Rosani
Maria Hendges Richter. 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 017-01/2021 da sessão ordinária do dia 19 de maio de 2021 foi aprovada por unanimidade.
EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 17-01/2021 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: não teve.
ORDEM DO DIA: O PROJETO DE LEI N° 045/2021 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito
Suplementar no valor de até R$ 1.120.898,84, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: João Carlos Heinen (PTB) – cumprimentou a todos e disse que secretário
Fabrício acusou moradores de terem fechado registro de água para provocar discussão e trazer a
imprensa. Lembrou que em Mato Leitão executou obra de mais de 10 mil metros de extensão, e disse
que deveria ter melhoria nas redes hidráulicas de Santa Clara do Sul. Mencionou que muitas vezes
Santa Clara não se preocupa com que tipo de tubulação de água tem, e diz que várias vezes está
faltando água. Sugeriu uma remodelação de toda a canalização do município. Também citou que no
interior tem estradas estreitas onde não passam dois veículos ao mesmo tempo em sentido opostos.
Ainda afirmou que tem uma praça onde as crianças não conseguem subir nos brinquedos porque tem
arbustos. Helena Lúcia Herrmann (MDB) – agradeceu a presença de todos, em especial do secretário
Edson e dos integrantes da comunidade de Picada Santa Clara. Se disse surpresa quanto às questões
levantadas pelo vereador João, por entender que não se tratam da realidade, e disse que vai buscar
informações na prefeitura para ver a veracidade. Ainda agradeceu aos vereadores pela aprovação do
projeto de asfaltamento em Picada Santa Clara, e disse que espera que seja possível um dia asfaltar
todo o interior. Ressaltou que o interior de Santa Clara é muito bonito, e que além de trazer qualidade de
vida o asfalto também traz turistas, como ciclistas e motociclistas. Comentou que temos que sonhar e
que um dia vai ser possível levar asfalto para todas as comunidades. Disse que concorda com o fato de
os agricultores não precisarem pagar asfalto, ficando com a contrapartida da tubulação, pois entende
que as áreas são grandes e muitos deles, que vivem da subsistência, não teriam como pagar. Nada mais
havendo a tratar, a senhora presidente determinou à décima sétima (17ª) sessão ordinária para o dia 02
de junho 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, 26 de maio de 2021.
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