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ATA Nº 043-01/2021
Ao décimo sétimo (17º) dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um (2021), com
início às dezoito horas e trinta minutos (18h30min), foi realizada a quadragésima primeira (41ª)
Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa – Oitava Legislatura da Câmara Municipal de
Santa Clara do Sul. Presentes os seguintes vereadores: Airton Teloken, Eduardo Ferla, Helena
Lúcia Herrmann, José Adair Matthes, José Antônio Goergen, Leila Regina Immich, Mauro
Antônio Heinen, 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 04201/2021 da sessão ordinária do dia 10 de novembro de 2021 foi aprovada por sete votos a
favor e uma abstenção. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 42-01/2021 em anexo.
VEREADORES INSCRITOS: não teve. ORDEM DO DIA: O PROJETO DE LEI N° 107/2021 –
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de SANTA CLARA DO SUL para o exercício
de 2022. Foi aprovado por unanimidade. O PROJETO DE LEI N° 110/2021 – Autoriza o Poder
Executivo a abrir um Crédito Suplementar no valor de R$ 152.500,00, e dá outras providências.
Foi aprovado por unanimidade. O PROJETO DE LEI N° 111/2021 – Autoriza o Poder Executivo
a conceder, por meio de Concorrência Pública, o Direito Real de Uso sobre o quiosque
localizado no interior do Parque Multiesportivo Odilo Klein, localizado na Rua Alberto
Schabbach, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O PROJETO DE LEI N°
112/2021 – Institui o Código de Meio Ambiente de Santa Clara do Sul, revoga as Leis
Municipais que menciona, e dá outras providências. Ficou retido na mesa diretora.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: MAURO ANTÔNIO HEINEN (MDB) – cumprimentou a todos e
elogiou a Administração Municipal pela inauguração do asfalto em Picada Santa Clara, uma
obra que beneficia todos os munícipes, levando mais qualidade de vida para quem mora e
quem vai para o interior. Reiterou que há o projeto mais amplo de asfaltar o maior número
possível das vias do interior, formando um anel viário que apoia os produtores no escoamento
da produção, ajuda a manter as pessoas no campo e ainda incentiva o turismo. Disse que é
satisfatório haver uma obra de tamanha importância com recursos federais. Agradeceu ao
deputado Osmar Terra pelo investimento significativo de R$ 2,1 milhões, asfaltando os dois
trechos de Picada Santa Clara que somam 1,5 km. Afirmou que o compromisso é levar asfalto
também para as demais comunidades. Ainda falou sobre a alegria de ter trabalhado 16 anos na
Prefeitura, onde começou como estagiário. Disse ter orgulho de ter sido Secretário Municipal
da Educação, focando na qualidade de ensino das crianças, que são o topo da pirâmide. Entre
as ações, lembrou da conquista de verba para a construção da nova creche, a capacitação e
valorização de profissionais e outros investimentos. Afirmou estar alegre de ter contribuído e
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deixou um abraço para todos os colegas, com quem foi uma honra e uma satisfação ter
trabalhado. Agradeceu o prefeito Paulo pela oportunidade dada. Por fim, informou que abriu
mão do concurso para traçar uma nova carreira, focando também na formação de pessoas.
HELENA LÚCIA HERRMANN (MDB) - cumprimentou a todos, em especial ao vereador Mauro
pelo trabalho na Secretaria de Educação. Disse que, ao passar na frente da nova creche,
lembra do esforço dele para que a obra se concretizasse. Disse que todos os pais vão ficar
orgulhosos de terem acesso a essa estrutura. Também o cumprimentou pelo esforço de manter
as aulas mesmo durante a pandemia. Sobre o novembro azul, disse que a Liga do Câncer está
fazendo sua parte no trabalho de prevenção. Informou que 50 homens se inscreveram para o
exame PSA, e 51 mulheres na mamografia. Lembrou que é importante falar em prevenção, e
citou o vídeo que a Liga fez com um médico Douglas Bohnenberger, sobre o câncer de
próstata. Mencionou que pessoas tem muito receio em falar de câncer, por se tratar de uma
doença que pode ser fatal, mas reforçou que é preciso falar porque existem meios de
prevenção. Sobre o asfalto, disse que foi um evento muito bonito, e que os Vereadores devem
estar presentes por se tratar de uma obra tão importante para todos. Parabenizou a
Administração pela atenção a toda a cidade, sem esquecer o interior. Ainda citou o anel viário
que deve beneficiar todas as comunidades. Cumprimentou o prefeito Paulo pela atenção dada
a todos os munícipes, e também ao Osmar Terra pelo compromisso que tem com Santa Clara,
já repassando mais de R$ 4 milhões. Também lembrou a aprovação de um orçamento de R$
32 milhões, o que segundo ela é resultado de todos do município. Por fim, cumprimentou a
Certel Energia pela competência de ter reestabelecido a energia elétrica após o incêndio em
uma subestação. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente determinou à
quadragésima segunda (42ª) sessão ordinária para o dia 24 de novembro de 2021, às dezoito
horas e trinta minutos (18h30min), a ser realizada de forma presencial. E, para constar, lavrouse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pela senhora presidente, vicepresidente e secretária da mesa. Santa Clara do Sul, 17 de novembro de 2021.
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