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ATA Nº 027-01/2021
Ao vigésimo oitavo (28º) dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte um (2021), com início às
dezoito horas e trinta minutos (18h30min), foi realizada a vigésima quinta (25ª) 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, Rosani Maria Hendges Richter, Sidonia
Wolschick 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 026-01/2021 da sessão ordinária do dia 21 de julho de 2021 foi
aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 26-01/2021 em anexo.
VEREADORES INSCRITOS: José Adair Matthes (MDB) – solicitou licença afastamento de 01 á
31 de agosto para tratar de assuntos particulares. Thiago Soares de Carvalho (PTB) – solicitou a
Administração Municipal que estude a possibilidade de colocar uma faixa elevada na Rua Capitão
Nicolau Klein, em frente à Farmácia Agafarma. As solicitações foram aprovadas por unanimidade.
ORDEM DO DIA: O PROJETO DE LEI N° 067/2021 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um
Crédito Suplementar no valor de R$ 309.000,00, e dá outras providências. Foi aprovado por
unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Sidonia Wolschick (MDB) - cumprimentou a todos e
falou sobre a procissão que será realizada no próximo dia 11 de agosto, feriado municipal, para
celebrar o Dia de Santa Clara de Assis. Ela ressaltou que a 1ª Procissão Motorizada em
homenagem à Santa vem de encontro com o projeto turístico da Administração Municipal, que
inclusive prevê a instalação da imagem de Santa Clara no morro. Com isso, disse, Santa Clara do
Sul pode se tornar referência para turismo religioso e se tornar um centro de peregrinação. Informou
que o evento, com transmissão pelo Facebook, vai começar às 8h30min na frente da igreja matriz,
onde o padre vai abençoar o terço e os pães que serão entregues no fim da celebração. A
procissão motorizada vai começar às 9h, com a imagem da Santa em um caminhão, de onde o
padre abençoará a cidade por onde passar. O trajeto segue para a rótula da cidade, segue pela
Avenida Emancipação, vai até o Monumento dos Maragatos e volta pela rua Coronel José Diehl até
a igreja, onde serão entregues as lembranças. Pediu a participação de todos, e afirmou que é
importante a união da Prefeitura, Câmara, Paróquia e comunidade para que a procissão seja um
sucesso e mostre a fé do povo. Por fim, agradeceu ao espaço cedido pela vereadora Marlene. Nada
mais havendo a tratar, a senhora presidente determinou à vigésima sexta (26ª) sessão ordinária
para o dia 04 de agosto 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, 28 de
julho de 2021.
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