
ATA Nº 43/2021. 

ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA PARA O 
EXERCÍCIO DE 2021 DO 21º PERÍODO LEGISLATIVO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SAUDADES SANTA CATARINA. No 11º (décimo primeiro) dia 
do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 09h00 (nove horas) efetivou-
se a Quadragésima Segunda Sessão Ordinária do exercício de 2021, do 21º 
(vigésimo primeiro) Período Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores, 
em sua sala de sessões, sito a Avenida Independência, número 320, centro 
deste município de Saudades, comarca de Pinhalzinho e Estado de Santa 
Catarina. Sob a presidência da vereadora Senhora Eliamar Corradi que 
verificou o livro de presenças e constatou a presença de nove vereadores, 
Alfeu José Schuh, Clairton Lauxen, Claudemir Brescovitz, Cleiton Rafael 
Knorst, Clério Antônio dos Santos, Eliamar Corradi, Everson Jandrei Weber, 
Jones Mohr e Jorge Ternus. Por ter número legal de vereadores deu-se aberta 
oficialmente a sessão. Na sequência, a Presidenta passou para o 01º 
Secretário Everson Jandrei Weber para proceder à leitura da Ata da sessão 
anterior, a qual em ato contínuo foi pela Presidenta submetida para discussão e 
votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Em seguida, a Presidenta 
solicitou ao 01º secretário Everson Jandrei Weber para que realizasse a leitura 
do pequeno expediente. Ofício da ACISC/CDL Convida para participar da 
Stammtisch que se realizará no dia 29 de dezembro de 2021 a partir das 20h00 
na Praça Tiradentes. Ofício da ALESC Envia cópia de credencial de emissão 
emancipacionista do Distrito de Juvêncio e Município de Saudades. Do 
Legislativo. Deram entrada as seguintes indicações e projeto de lei. Indicação 
Nº 92/2021 do vereador Alfeu José Schuh Indica ao Poder Executivo 
Municipal e secretaria de infraestrutura, que seja realizada melhorias na 
estrada de acesso ao Bairro Vila Nova. Indicação Nº 93/2021 do vereador 
Alfeu José Schuh Indica ao Poder Executivo Municipal e Comissão de 
Trânsito, que seja realizado a colocação de Guard-Rail na ponte baixa que dá 
acesso à Escola EMEF. Indicação Nº 94/2021 do vereador Alfeu José 
Schuh Indica ao Poder Executivo Municipal e secretaria de infraestrutura, para 
que seja realizada melhorias na estrada de acesso as propriedades dos 
senhores Inácio Niederle, Celso Sehn e José Wickert, moradores da Linha 
Taipas. Projeto de Lei Complementar do Legislativo N. 07, de 07 de 
Dezembro de 2021. (Em regime de urgência) “Dispõe sobre a alteração da 
Lei Complementar N. 51/2013 e estabelece outras providências”. Não havendo 
mais matéria para o pequeno expediente, a Senhora Presidenta solicitou ao 
02º secretário Claudemir Brescovitz para que realizasse a leitura dos 
vereadores inscritos para a palavra livre, sendo assim, foram os inscritos 
Eliamar Corradi, Alfeu José Schuh, Claudemir Brescovitz, Jorge Ternus, 
Clairton Lauxen, Cleiton Rafael Knorst e Clério Antônio dos Santos. Após, a 
Presidenta Eliamar Corradi iniciou os trabalhos de votação para o cargo de 
presidente e demais membros da mesa diretora da Câmara Municipal de 
Saudades para o ano de 2022. A votação foi secreta, e os vereadores foram 
chamados em ordem alfabética para a votação. Após o escrutínio a única 
chapa apresentou o seguinte resultado: 05 (cinco) votos favoráveis e 04 



(quatro) votos contrários. O Vereador Senhor Jones Mohr foi eleito para o 
cargo de Presidente, Alfeu José Schuh foi eleito para o cargo de Vice-
Presidente, Claudemir Brescovitz foi eleito para o cargo de 01º Secretário, 
Jorge Ternus foi eleito para o cargo de 02º Secretário e Eliamar Corradi foi 
eleita para o cargo de Tesoureira. Em ato contínuo a Senhora Presidenta 
declarou a única chapa eleita e automaticamente empossada a partir de 1º de 
janeiro de 2022. Ordem do dia. Indicação Nº 92/2021 do vereador Alfeu 
José Schuh Indica ao Poder Executivo Municipal e secretaria de infraestrutura, 
que seja realizada melhorias na estrada de acesso ao Bairro Vila Nova. 
Indicação Nº 93/2021 do vereador Alfeu José Schuh Indica ao Poder 
Executivo Municipal e Comissão de Trânsito, que seja realizado a colocação de 
Guard-Rail na ponte baixa que dá acesso à Escola EMEF. Indicação Nº 
94/2021 do vereador Alfeu José Schuh Indica ao Poder Executivo Municipal 
e secretaria de infraestrutura, para que seja realizada melhorias na estrada de 
acesso as propriedades dos senhores Inácio Niederle, Celso Sehn e José 
Wickert, moradores da Linha Taipas. Projeto de Lei Complementar N. 04, de 
15 de Outubro de 2021. “Dispõe sobre as atividades insalubres e perigosas e 
do pagamento do adicional respectivo”. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. Projeto de Lei Complementar do Legislativo N. 07, de 07 de 
Dezembro de 2021. (Em regime de urgência) “Dispõe sobre a alteração da 
Lei Complementar N. 51/2013 e estabelece outras providências”. Aprovado em 
primeira e segunda votação por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária N. 35, 
de 19 de Novembro de 2021.  “Dispõe sobre auxílio financeiro a estudantes e 
dá outras providências”. O projeto está retido pelas comissões de educação e 
finanças. O projeto está retido por vistas das comissões. Projeto de Lei 
Ordinária N. 38, de 19 de Novembro de 2021. “Dispõe sobre programas de 
incentivo à agricultura e dá outras providências”. O projeto está retido por vistas 
das comissões. O projeto está retido por vistas das comissões. Projeto de Lei 
Ordinária N. 39, de 26 de Novembro de 2021. “Autoriza firmar contrato de 
comodato e termo de cessão de uso de bem imóvel e dá outras providências”. 
Aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária N. 
40, de 26 de Novembro de 2021. “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
adquirir imóvel para instalação do centro de educação infantil criança feliz e dá 
outras providências”. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto 
de Lei Ordinária N. 41, de 26 de Novembro de 2021. “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a adquirir imóvel e dá outras providências”. Aprovado em 
segunda votação por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária N. 42, de 26 de 
Novembro de 2021. “Dispõe sobre abertura de crédito especial e dá outras 
providências”. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de Lei 
Ordinária N. 43, de 26 de Novembro de 2021. “Dispõe sobre abertura de 
crédito especial e dá outras providências”. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. Projeto de Lei Ordinária N. 44, de 03 de Dezembro de 2021. 
“Em Regime de Urgência”. “Autoriza o Poder Executivo Municipal indenizar 
as vítimas fatais do Centro de Educação Infantil Pró-Infância Aquarela e dá 
outras providências”. Aprovado em primeira e segunda votação por 
unanimidade. Projeto de Lei Ordinária N. 45, de 03 de Dezembro de 2021. 
“Em Regime de Urgência”. “Dispõe sobre a regulamentação da concessão de 



benefícios eventuais em virtude de nascimento, morte, situações de 
vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, no âmbito da política 
municipal de assistência social”. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município de 
Saudades Nº 01/2021. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 
Esgotada a ordem de pauta do dia, a Senhora Presidenta passou para a 
palavra livre. E, por fim, a Presidenta encerrou a quadragésima segunda 
sessão ordinária do exercício. Convidou vereadores e população para 
participarem da próxima sessão dia 07 de fevereiro de 2022, segunda-feira às 
19h00 (dezenove horas) na sala de sessões. E eu, secretário redigi a presente 
ata que será lida, apreciada e posta em votação. Saudades/SC em, 11 de 
dezembro de 2021.  


