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ATA Nº 022-01/2021
Ao vigésimo terceiro (23º) 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 vigésima (20ª)
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 021-01/2021 da sessão ordinária do dia 16 de
junho de 2021 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº
21-01/2021 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: não teve. ORDEM DO DIA: O
PROJETO DE LEI N° 053/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar
convênio com a Associação Casa de Passagem do Vale, com vistas ao amparo e
acolhimento de mulheres vítimas de violência familiar, e dá outras providências. Foi
aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Leila Regina Immich (MDB)
– cumprimentou a todos e elogiou o trabalho realizado na Secretaria de Obras,
agradecendo especialmente ao secretário Inácio Herrmann e ao capataz Claudir Lang.
Citou que a secretaria vem desempenhando um ótimo trabalho no interior e atendendo
bem as comunidades, como a de Sampainho. Disse que muitos dos seus pedidos já
foram atendidos, como roçadas e trabalhos em bueiros, e que a equipe faz o serviço
com capricho e dedicação. Elogiou o trabalho feito nas estradas, tanto na conservação
delas como no alargamento em alguns trechos. Nada mais havendo a tratar, a senhora
presidente determinou à vigésima primeira (21ª) sessão ordinária para o dia 30 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, 23 de junho de 2021.
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