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ATA Nº 039-01/2021
Ao vigésimo (20º) 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 sétima (37ª) 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 Volmir Andre Alves. 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 038-01/2021 da
sessão ordinária do dia 13 de outubro de 2021 foi aprovada por unanimidade. A presidente
Helena Lúcia Herrmann solicitou ao suplente Volmir Andre Alves (PTB), 1°suplente de vereador
para ficar de pé para prestar compromisso. Prestado o compromisso, declarou-o empossado.
EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 38-01/2021 em anexo. VEREADORES INSCRITOS:
não teve. ORDEM DO DIA: O PROJETO DE LEI N° 104/2021 – ESTABELECE O CÓDIGO
TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA CLARA DO SUL, CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Ficou retido na comissão de Obras e Serviços
Públicos. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Airton Teloken (PP) - cumprimentou a todos os
presentes e agradeceu ao pessoal do Parque de Máquinas pelos serviços prestados. Disse que
foi atendido de imediato nos seus pedidos. Informou que visitou localidades onde a estrada
está bastante ruim, como o Passo Fundo Eck. Pediu para o setor responsável analisar as vias
para ver onde precisa de melhorias, pois tem algumas ruas muito ruins. Também disse que um
munícipe o chamou para olhar o que estava acontecendo ao lado da casa dele, nos fundos do
posto de saúde. Citou que estavam queimando folhas e papeis dentro de um cocho, aos
fundos da Secretaria da Saúde, e a fumaça invadiu a casa do morador. Ainda esse mesmo
morador também informou que no verão desse ano aquele mesmo cocho foi usado para
colocar restos de comida, o que ocasionava um cheiro muito ruim e que incomodava o vizinho.
Por isso, pediu providencias em relação a esses casos, para que os responsáveis evitem que
isso ocorra outra vez. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente determinou à
trigésima oitava (38ª) sessão ordinária para o dia 27 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, vicepresidente e secretária da mesa. Santa Clara do Sul, 20 de outubro de 2021.
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