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ATA Nº 019-01/2021
Ao segundo (2º) dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte um (2021), com início
às dezoito horas e trinta minutos (18h30min), foi realizada a décima sétima (17ª)
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. Foi entoado
o hino de Santa Clara. ATA Nº 018-01/2021 da sessão ordinária do dia 26 de maio de
2021 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 18-01/2021
em anexo. VEREADORES INSCRITOS: não teve. ORDEM DO DIA: O PROJETO DE
LEI N° 046/2021 – Prorroga por até mais dois anos o prazo fixado no § 1º do art. 1º da
Lei Municipal nº 2179/2017, já prorrogado uma vez pela Lei Municipal nº 2417/2019,
que autoriza a doação de uma fração de terras, localizada em Alto Arroio Alegre, neste
município, para Astor Hollmann e outros, e dá outras providências. Foi aprovado por
unanimidade. O PROJETO DE LEI N° 047/2021 – Autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A, e dá outras
providências. Foi aprovado por unanimidade. O PROJETO DE LEI N° 048/2021 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar no valor de R$ 54.000,00, e
dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:
Airton Teloken (PP) – cumprimentou a todos e aproveitou o momento para dizer que a
oposição aprova os projetos que são benéficos à comunidade e ao município, como
esses do asfalto. Disse que não são politiqueiros, como foram chamados, e que
pensam no bem de todos. Citou inclusive que quer que seja feito asfalto em um anel
viário no interior, e justificou a viabilidade porque o asfalto diminui os custos de
manutenção das estradas. Eduardo Ferla (MDB) – cumprimentou a todos, deu as
boas vindas ao novo secretário Marião e desejou um bom trabalho ao Fabrício em
Brasília. Agradeceu aos vereadores pela aprovação do projeto 047, que é importante
para a comunidade de Nova Santa Cruz e também para todos que passam por lá, bem
como a reforma da antiga fumageira em Picada Santa Clara. Se disse muito feliz por
mais essas obras. Helena Lúcia Herrmann (MDB) – saudou a todos, em especial aos
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integrantes da comunidade de Nova Santa Cruz e ao Edson e Ana que
explicaram o projeto 047 para os vereadores. Agradeceu aos
vereadores pela aprovação dos três projetos. Disse que o projeto referente ao produtor
Hollmann é de fundamental importância para o Município por conta do retorno fiscal, e
diz que vai programar uma visita ao local. Comemorou o asfaltamento de mais um
trajeto em Nova Santa Cruz, assim como em Picada Santa Clara, e lembrou que todos
que passam por esses locais são beneficiados. Agradeceu ao prefeito pela coragem e
determinação para buscar projetos audaciosos de infraestrutura, como do asfalto e do
Centro Agrotecnológico, que preserva a história além de fomentar o turismo e garantir
espaço para eventos. Finalizou falando da Live Solidária programada para o dia 5 em
prol da Lúcia Wendt, que luta contra o câncer, e também em prol da Liga SantaClarense de Combate ao Câncer. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente
determinou à décima oitava (18ª) sessão ordinária para o dia 09 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, 02 de
junho de 2021.
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