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ATA Nº 028-01/2021
Ao quarto (04º) dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um (2021), com início às
dezoito horas e trinta minutos (18h30min), foi realizada a vigésima sexta (26ª) 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 Antônio Goergen, 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 027-01/2021 da sessão ordinária
do dia 28 de julho de 2021 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim
Nº 27-01/2021 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: Airton Teloken (PP) – solicitou a
Administração Municipal que realize melhorias na Rua das Flores e também na Rua Serafim
Sphor. A solicitação foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: O PROJETO DE LEI N°
068/2021 – Autoriza o Poder Executivo a desafetar a fração de terras de 202,18m², de
matrícula nº 45.121, com destinação para a EMEI, Padrão FNDE, e dá outras providências. Foi
aprovado por unanimidade. O PROJETO DE LEI N° 069/2021 – Autoriza o Poder Executivo a
abrir um Crédito Especial no valor de R$ 66.000,00, e dá outras providências. Foi aprovado por
unanimidade. O PROJETO DE LEI N° 070/2021 - Autoriza o Poder Executivo a contratar, em
situação de emergência e atendendo excepcional interesse público, temporariamente, os
profissionais que menciona, para atender ao Programa Santa Clara Mais Feliz, e dá outras
providências. Foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Helena Lúcia
Herrmann (MDB) – cumprimentou a todos, em especial ao padre Ênio que aceitou o convite de
falar sobre a Santa Clara de Assis. Ressaltou que o Município tem o projeto da Santa no morro,
pronto para ser encaminhado, e lembrou que no dia 11 haverá a Procissão Motorizada em
homenagem à Santa, mais um passo importante para a consolidação do turismo religioso.
Também abordou a Saúde Pública, e alertou que há pouca procura para a vacina da gripe, o
que segundo ela pode ser ocasionada pela espera da vacina da Covid. Reforçou que a vacina
da gripe está disponível para todo o público no posto. Sobre o Lançamento do Programa Santa
Clara Mais feliz, falou sobre a importância de atender a demanda das pessoas com problemas
emocionais – intensificados por conta da pandemia. Disse que espera que este complexo
programa ajude a população, e afirmou que os vereadores têm o dever de participar e de
auxiliar para que o projeto dê certo. Ainda parabenizou o prefeito Paulo pelos projetos dos
últimos meses: O santa Clara Mais Feliz e o Educação para Todos, que dá oportunidades para
as pessoas. TRIBUNA LIVRE: Padre Ênio Orlando Griebeler – após saudar a todos, falou
aos vereadores e público sobre a Santa Clara de Assis. Com a imagem disposta sobre a
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tribuna, o padre contemplou alguns aspectos dos dados biográficos, da
espiritualidade, sobre o milagre do pão, sobre a Santa ser padroeira da
televisão e sobre a canonização. Ele ainda ressaltou a importância da religiosidade para o
turismo de Santa Clara do Sul. Ao fim, conduziu uma oração. Nada mais havendo a tratar, a
senhora presidente determinou à vigésima sétima (27ª) sessão ordinária para o dia 10 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,
04 de agosto de 2021.
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