Estado do Rio Grande do Sul

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

ATA Nº 021-01/2021
Ao décimo sexto (16º) 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 nona (19ª) 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 020-01/2021 da sessão ordinária
do dia 09 de junho de 2021 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim
Nº 20-01/2021 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: Thiago Soares de Carvalho (PTB) –
Solicitou que seja criada uma vaga de táxi, em lugar a ser definido pela administração.
Também uma vaga por quadra (de carga e descarga) de 15 min com o alerta ligado. Bem como
um estacionamento para motos. Pede também a colocação de lixeiras em todas as quadras da
cidade, como o exemplo da igreja e salão paroquial, pois o pessoal que está com papel na mão
de bala ou picolé, não tem lixeiras para colocar. Ainda solicita que a Administração crie um
nome para a Rua Estrada geral em direção ao Canarinho, que atualmente não possuí nome.
As solicitações foram aprovadas por unanimidade. ORDEM DO DIA: O PROJETO DE LEI N°
051/2021 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no valor de R$ 38.078,55,
acrescido dos rendimentos, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O
PROJETO DE LEI N° 052/2021 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar
no valor de R$ 75.000,00, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Eduardo Ferla (MDB) – cumprimentou a todos e comemorou o
fato de o Município ter sido contemplado mais uma vez com duas emendas; uma delas do
deputado Osmar Terra, que repassou mais R$ 200 mil para a Saúde; e ainda a emenda de R$
287,3 mil do deputado Alceu Moreira, que será destinada para a ponte na avenida Paulo Décio
Goergen, que vai para Nova Santa Cruz. Disse que Santa Clara do Sul está de parabéns pela
conquista de emendas, que em questão de seis meses já soma R$ 927.300,00. Por fim,
agradeceu a prefeito, à Administração e aos deputados pelo trabalho que culminou na vinda
desses recursos. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente determinou à vigésima
(20ª) sessão ordinária para o dia 23 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, 16 de junho de 2021.
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