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ATA Nº 014-02/2022
Ao vigésimo sétimo (27º) dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte dois (2022),
com início às dezoito horas e trinta minutos (18h30min), foi realizada a décima terceira
(13ª) Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa – Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Santa Clara do Sul. Presentes os seguintes vereadores: Airton Teloken,
Alair José Bourscheidt, Eduardo Ferla, Jonas Lutz Marques, Leila Regina Immich,
Marlene Schonardt, Mauro Antônio Heinen, Rosani Maria Hendges Richter e Thiago
Soares de Carvalho. Verificada a presença do número regimental, o senhor presidente,
Mauro Antônio Heinen, abriu os trabalhos, saudando a todos. Foi rezado um Pai Nosso
e uma Ave Maria. ATA Nº 013-02/2022 da Sessão Ordinária do dia 20 de abril de 2022
foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: não teve. VEREADORES INSCRITOS:
Leila Regina Immich (MDB) – solicitou licença afastamento de 28 de abril a 27 de
maio, para tratar de assuntos particulares. Thiago Soares de Carvalho (PTB) –
solicitou a administração municipal que ajudem a resolver o problema da falta de água
na Rua 9 de Fevereiro. Os moradores relataram que este problema vem acontecendo
desde outubro, onde acontece à falta de água à noite, e muitas vezes ao meio dia. As
solicitações foram aprovadas por unanimidade. ORDEM DO DIA: Não teve.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: não teve inscritos. Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente determinou à décima quarta (14ª) sessão ordinária para o dia 04 de maio de
2022, 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 pelo senhor presidente, vice-presidente e secretário da mesa. Santa
Clara do Sul, 27 de abril de 2022.

Mauro Antônio Heinen
Presidente

Leila Regina Immich
Vice-Presidente

Alair José Bourscheidt
Secretário

