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ATA Nº 037-01/2021
Ao sexto (06º) dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um (2021), com início às dezoito
horas e trinta minutos (18h30min), foi realizada a trigésima quinta (35ª) 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, Marlene Schonardt, 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. Foi entoado o Hino de
Santa Clara do Sul. ATA Nº 036-01/2021 da sessão ordinária do dia 29 de setembro de 2021 foi
aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 36-01/2021 em anexo.
VEREADORES INSCRITOS: Rosani Maria Hendges Richter (PP) – Solicitou pedido de
informações da Administração Municipal ou órgão competente sobre as cinco ruas que serão
asfaltadas, projeto aprovado na semana passada, em um terreno de 12 metros de frente, quanto o
contribuinte ou proprietário precisa pagar pelo asfalto, se paga avista e quanto ele aumenta se ele
financia, qual é o percentual agregado do parcelamento. Outra informação, se hoje ele paga IPTU
de, por exemplo, 500 reais, e ele paga o asfalto com toda aquela despesa do contribuinte, quanto a
Prefeitura vai lançar no IPTU dele como melhorias, dinheiro que entra no cofre público e saí do
bolso do morador. Thiago Soares de Carvalho (PTB) – solicitou a Administração Municipal para
colocar dois banheiros públicos atrás da Biblioteca Púbica Municipal, pois aos finais de semana
muitas pessoas ficam ali sentadas e estas fizeram a solicitação. As solicitações foram aprovadas
por unanimidade. ORDEM DO DIA: O PROJETO DE LEI N° 099/2021 – Autoriza o Poder Executivo
a desapropriar, de forma onerosa, uma fração de terras rurais de 9.675,13 m², parte integrante da
matrícula nº 78.073, de propriedade de Jorge Luiz Mallmann e sua esposa Márcia Daniela
Sebastiani Mallmann, objetivando a ampliação do Parque Municipal de Eventos, e como forma
indenizatória a transferência mediante dação em pagamento de um terreno urbano de 688,88 m²,
constante da matrícula nº 92508, de propriedade do Município, e dá outras providências. Foi
aprovado por unanimidade. O PROJETO DE LEI N° 100/2021 – Altera a redação do § 1º do art. 1º
da Lei Municipal nº 2200/2017, que concede à Associação de Artesãos de Santa Clara do Sul –
ASSARTE, o direito de ocupação gratuita do Centro Cultural, localizado na Avenida 28 de maio,
1.103 – Centro, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. Ofício n° 253/2021 – Em
resposta ao ofício nº 080/2021, protocolo eletrônico nº 1.087/2021, em que o Senhor Vereador
Thiago Soares de Carvalho solicita informações referentes a benefícios das Agentes de Saúde bem
como à situação do Poço Artesiano de Linha Serrana, encontra-se disponível e uma cópia entregue
ao solicitante. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Airton Teloken (PP) - cumprimentou a todos, e
parabenizou as agentes de saúde e combate às endemias pela passagem do dia 4 de outubro, em
homenagem a elas. Disse que o serviço é muito bem feito em Santa Clara. Parabenizou também o
prefeito Paulo pela passagem do Dia do Prefeito, lembrado nesta quarta-feira. Após, comentou que
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as estradas do interior estão ruins. E lembrou que a patrola foi leiloada e a motoniveladora está
parada, o que segundo ele ainda deve se estender por cerca de 30 dias. Considerou que uma
máquina é pouco para o município, e que teria valido a pena ter investido um pouco mais na patrola
articulada, que teve o motor reformado para depois ser vendida. Reiterou que uma patrola não
chega porque há muitos acessos e estradas secundárias. Comentou que considera ótimo haver
asfaltamento no centro, e fica feliz quando vem projeto para esta finalidade, mas afirmou que a
Administração precisa olhar bastante para o povo do interior, que dá bastante retorno ao município.
Por fim, disse estranhar que o evento do Rotary marcado para o fim de semana não foi autorizado
pela Administração, e que no dia 12 vai ter outro evento lá. Helena Lúcia Herrmann (MDB) –
cumprimentou a todos, e no início da sua fala comemorou a conquista de uma emenda de 1,2
milhão do prefeito Paulo, em Brasília, para a construção do Parque Temático da Revolução
Federalista. Agradeceu também ao deputado federal Osmar Terra pela emenda, e disse que é uma
alegria ter mais um espaço turístico em Santa Clara do Sul. Por isso, no dia do prefeito,
cumprimentou o prefeito Paulo pelo empenho e busca constante de recursos para desenvolver
Santa Clara do Sul, e citou exemplos como o Parque Linear. Disse que o interior não está ficando
para trás, citando como exemplo a ginástica que está sendo retomada nas localidades. Também
falou pela Liga Santa-Clarense de Combate ao Câncer, e anunciou que já foram conquistadas 320
assinaturas de doações da comunidade por meio da conta de energia da Certel. Ainda destacou a
importância de se divulgar a prevenção ao câncer neste Outubro Rosa, e reforçou que é preciso
falar mais para que as pessoas não tratem esse assunto como tabu. Informou que a Liga está
sorteando 40 mamografias, com inscrições abertas no lar geriátrico, e quem não for sorteado paga
R$ 90 pelo exame e ganha o transporte por meio da Liga. Reforçou que é muito importante divulgar
que as mulheres a partir de 35 anos devem fazer exame de prevenção, pois pessoas jovens
também estão sendo afetadas. Disse que fica feliz com toda a equipe da Liga pela dedicação.
Lembrou que no dia 12 a Liga foi convidada para participar do evento em homenagem ao Dia das
Crianças, o qual terá atrações como brinquedos, e realizará ação beneficente. Por fim, lembrou
sobre a importância da colaboração mensal com a Liga, pois a soma das contribuições a partir de
R$ 2 por mês ajuda muitas pessoas. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente determinou
à trigésima sexta (36ª) sessão ordinária para o dia 13 de outubro 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, 06 de outubro de 2021.
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