
   
 
 Ata da Reunião Ordinária do dia 13 de junho de 2022. 
 
Cleomar Alves de Freitas, Presidente do Poder Legislativo de Almirante 

Tamandaré do Sul, as 18h30min., na Sala das Reuniões Osvaldo Vieira 
Sarmento, sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião ordinária do dia 
treze de junho de dois mil e vinte e dois. Cumprimento a assessora jurídica 
Micheli Fardo, secretária da mesa vereadora Helena Kai que hoje substitui a 
Salete, colegas vereadoras e vereadores, assessora Bruna, a Liria e quem  
acompanha pelo facebook. Convido a todos a ouvir a leitura de um trecho da 
bíblia que foi feito pela vereadora Rosangela Strack.  Solicito a secretária da 
mesa nomeada para o ato Suplente de Vereador Helena Schmitz Kai a 
proceder a leitura da convocação da suplente de vereador Sra. Helena Schimtz 
Kai e do suplente de vereador Sr. José Carlos Bodanese. A secretária 
nomeada fez leitura:  Convocação nº 14/2022, Cleomar Alves de Freitas,  
Presidente da Câmara Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, convoca a  3ª Suplente de Vereador Sra. 
Helena Schmitz Kai,   do  Partido Democrático Trabalhista,  a assumir como 
integrante do Poder Legislativo no período de 13 de junho/2022 a 15 de 
junho/2022,     tendo em vista   o atestado médico  apresentado pela Vereadora 
Maria Salete da Silva Ely, para tratamento de saúde,  o qual se encontra em 
anexo.  Sala das Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 13 de junho de 2022. 
Convocação nº  15/2022, Cleomar Alves de Freitas,  Presidente da Câmara 
Municipal de Almirante Tamandaré do sul, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, Convoca  o 6º Suplente de Vereador Sr. José Carlos  Bodanese,  
do  Partido    Democrático Trabalhista,     a assumir como integrante do Poder 
Legislativo no  período de 13 de junho/2022 a 22 de junho/2022,   tendo em 
vista   o atestado médico  apresentado pelo   Vereador Vali Evaristo Giacomelli,   
o qual se encontra em anexo, e a desistência de convocação do Suplente de 
Vereador Sr. Maicon Tres devido a sua desfiliação da Bancada do PDT. Sala 
das Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 13 de junho de 2022. Coloco em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia seis de junho de dois mil e vinte e 
dois. Não havendo oradores, coloco em votação a ata da reunião ordinária do 
dia seis de junho de dois mil e vinte e dois, tendo sido aprovado por 
unanimidade de votos.  Solicito a secretaria da mesa, a proceder a leitura da 
matéria constante do expediente da presente reunião. Fez leitura: Lei Municipal 
nº 2.271, Autoriza a contratação emergencial de uma Servente e dá outras 
providencias. Lei municipal nº 2.272, Autoriza o Município de Almirante 
Tamandaré do Sul a suplementar dotações no orçamento para o Exercício de 
2022 e dá outras providencias. Lei Municipal nº 2.273, Autoriza o Município de 
Almirante Tamandaré do Sul a suplementar dotações para o Exercício de 2022 
e dá outras providencias. Lei Municipal nº 2.274, Autoriza a contratação 
emergencial de um Farmacêutico. Lei Municipal nº 2.275, Autoriza a 
contratação emergencial de um Assistente Social. Lei Municipal nº 2.276, 
Autoriza o Município de Almirante Tamandaré do Sul a suplementar dotações 
no orçamento para o Exercício de 2022 e dá outras providências. Decreto 
Executivo nº 56, Abre Crédito suplementar dotações no orçamento para o 
Exercício de 2022 e dá outras providencias. Decreto Executivo nº 55,  Abre 
Crédito suplementar nas dotações  no orçamento para o Exercício de 2022 e  



 
 

dá outras providencias. Decreto Executivo nº 54,   Abre Crédito suplementar 
nas dotações  no orçamento para o Exercício de 2022 e dá outras 
providencias. OP. nº 139, convida um vereador desta Colenda Casa Legislativa 
para acompanhar o prefeito em viagem a Brasília nos dias 20 a 23 de julho do 
ano corrente. OP. nº 138, encaminha o Projeto de Lei nº 57/2022, que  
Reestrutura o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências. OP. nº 
140, encaminha o projeto de lei nº 58/2022, que Autoriza a abertura de Crédito 
Especial no Orçamento do Município de Almirante Tamandaré do Sul para o 
Exercício de 2022 e dá outras providências. OP. nº 141, encaminha o projeto 
de lei nº 59/2022, que Autoriza o Município de Almirante Tamandaré do Sul a 
suplementar dotações no orçamento de 2022 e dá outras providências. 
Proposições apresentadas pelos vereadores: Requerimento a Mesa Diretora nº 
35, autoria vereadora Ironi José Sebben, requer,  seja enviado ofício ao 
Deputado Federal Exmo. Sr. Alceu Moreira, solicitando uma Emenda 
Parlamentar no valor de valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais), para construção de piscina térmica, com objetivo de atender diferentes 
públicos, a fim de melhorar a saúde e bem estar da população 
Tamandareense.  Indicação nº 55, autoria Vereadora Rosangela Strack,   
Solicita a Administração Municipal para que seja realizada avaliação da 
questão dos telefones "3615" da empresa OI, sugere-se a migração para outra 
empresa. Indicação nº 56, autoria vereadora Guiomar Teresinha Heckler, 
Solicita ao Poder Executivo Municipal que seja providenciado uma proteção na 
entrada das Boca de Lobo. Indicação nº 57, autoria vereador Ironi José 
Sebben, Sugere ao Poder Executivo Municipal através da Secretaria Municipal 
da Saúde para ser realizado construção de uma piscina térmica, com objetivo 
de atender diferentes públicos, a fim de melhorar a saúde e bem estar da 
população.  Indicação nº 58, autoria suplente de vereador José Carlos 
Bodanese,  Solicita ao Poder Executivo Municipal sejam efetuadas melhorias 
no acesso ao Centro Administrativo, sugerindo um trilho de 3m de largura e 
15m de cumprimento, bem como se faça na lateral um corrimão, adaptações 
necessárias, uma vez que facilitará o acesso à prefeitura, tanto para receber 
visitantes e autoridades, quanto para facilitar a entrega de mercadorias no 
local, especialmente para proteger a todos em caso de intempéries.  Moção nº 
24, autoria de todos os parlamentares, solicitam seja enviado ofício de 
congratulações aos membros da diretoria e festeiros da Comunidade Católica 
Santo Antônio de Linha Vitória, parabenizando pela excelente organização do 
evento, empenho e dedicação de todos os envolvidos, na festa em honra a 
Santo Antônio ocorrida no dia 12 de junho do corrente ano. Moção nº 25,  
autoria de todos os parlamentares, requerem  seja enviado ofício ao 
Excelentíssimo Padre Joule Windson Cunha Santos II,  pelos 5 anos de vida 
sacerdotal. Parabenizando e desejando muita luz e paz em seus caminhos 
para que possa continuar divulgando o Santo Evangelho em nossas 
comunidades para os fiéis. Receba  dessa forma o reconhecimento do Poder 
Legislativo Municipal. Tendo o Sr. Presidente constatado que não houve 
inscrição para os espaços reservados ao pequeno expediente e grande 
expediente, deu início a ordem do dia e solicito a secretária nomeada para o 
ato a efetuar a leitura da matéria constante da ordem do dia da presente 
reunião.  A secretária fez leitura: Projeto de Resolução nº 004/2022, de 13 de  



 
 
junho de 2022, autoria Mesa Diretora, Autoriza a viagem de um (a) Vereador 
(a) para Brasília/DF. Art. 1º - Fica autorizado um (a) vereador (a) viajar a 
Brasília nos dias 20 a 23 do mês de junho do corrente ano, para agenda com 
Deputados Federais, Ministérios de Estado e Congresso Nacional, visando a 
busca de recursos para o Município, além de acompanhamento dos Pleitos 
Municipais. Art. 2º - Fica autorizado a (o) Vereador (a) receber diária e 
ressarcimento, de acordo com as dotações orçamentárias específicas do Poder 
Legislativo. Art. 3º - Esta Resolução entrara em vigor na data de sua 
publicação. Sala das Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 13 de junho de 2022. 
Cleomar Alves de Freitas, Presidente do Poder Legislativo.  Justificativa: 
Justifica-se a presente proposição tendo em vista que o município de Almirante 
Tamandaré do Sul necessita de constantes recursos para seu desenvolvimento 
e aprovação de convênios e medidas de ordem Federal e  Estadual  com vias a 
beneficiar o município,  motivo pelo qual se faz necessária a agenda aos 
gabinetes parlamentares no Congresso Nacional, visando à destinação de 
Emendas Parlamentares, acompanhamento de demandas e demais recursos 
para o Município.  Ademais, os projetos que se encontram encaminhados 
precisam de acompanhamento, motivo pelo qual a viagem é de fundamental 
importância visando a concreta e efetiva liberação dos recursos.  Parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, Projeto de Resolução nº 004/2022, Ementa: 
Autoriza a viagem de um (a) Vereador (a) para Brasília/DF.  A Comissão de 
Justiça e Finanças, após análise conjuntural do Projeto de Resolução em tela, 
incluindo a exposição de motivos e anexos, entende que o mesmo é 
constitucional e viável no aspecto financeiro, estando propenso a ser incluída 
na Ordem do Dia da presente Reunião Ordinária. Sala das Reuniões Osvaldo 
Vieira Sarmento, 13 de junho de 2022. Ver. (a) Guiomar Teresinha Heckler - 
Presidente, Suplente de Ver. Ironi José Sebben - Secretário; Suplente de 
Vereador Helena Shmitz Kai - Membro nomeada.   Parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social, Projeto de Resolução nº 004/2022, Ementa: 
Autoriza a viagem de um (a) Vereador (a) para Brasília/DF.  A Comissão de 
Ordem Econômica e Social, diante do Parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças, bem como na análise conjuntural do Projeto de Resolução em 
comento, entende que o mesmo é viável no aspecto econômico e social, 
estando apto a ser incluso na Ordem do Dia para apreciação e votação dos 
demais Edis.  Sala das Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 13 de junho de 
2022. Ver. Elio Aires - Presidente, Ver. (a) Rosangela Strack - Secretária; Ver. 
Adair Klein - Membro.  Coloco em discussão os pareceres das comissões ao 
Projeto de Resolução nº 004/2022, autoria da Mesa Diretora, Presidente 
Cleomar Alves de Freitas. Não havendo oradores, coloco em votação o Projeto 
de Resolução nº 004/2022, autoria da mesa diretora, juntamente com os 
pareceres das comissões, tendo sido aprovado por unanimidade de votos.  Fez 
leitura: Projeto de Lei nº 57/2022, autoria Poder Executivo Municipal, Ementa: 
Reestrutura o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências. Fez 
leitura da justificativa do Projeto de Lei nº 57/2022. Parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças ao Projeto de Lei nº 57/2022, autoria Poder Executivo 
Municipal, Ementa: Reestrutura o Conselho Municipal de Saúde e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça e Finanças, após análise conjuntural do 
Projeto de Lei em tela, incluindo a exposição de motivos e anexos, entende que  



 
 
o mesmo é constitucional e viável no aspecto financeiro, estando propenso a 
ser incluída na Ordem do Dia da presente Reunião Ordinária. Sala das 
Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 13 de junho de 2022. Ver. (a) Guiomar 
Teresinha Heckler - Presidente, Suplente de Ver. Ironi José Sebben - 
Secretário; Suplente de Vereador Helena Shmitz Kai - Membro nomeada.   
Parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, Projeto de Lei nº 
57/2022.   A Comissão de Ordem Econômica e Social, diante do Parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, bem como na análise conjuntural do Projeto 
de Resolução em comento, entende que o mesmo é viável no aspecto 
econômico e social, estando apto a ser incluso na Ordem do Dia para 
apreciação e votação dos demais Edis.  Sala das Reuniões Osvaldo Vieira 
Sarmento, 13 de junho de 2022. Ver. Elio Aires - Presidente, Ver. (a) 
Rosangela Strack - Secretária; Ver. Adair Klein - Membro. Coloco em 
discussão os pareceres das comissões ao Projeto de Lei nº 57/2022, autoria 
Poder Executivo Municipal. Não havendo oradores, coloco em votação o 
Projeto de Lei nº 57/2022, autoria Poder Executivo Municipal, juntamente com 
os pareceres das comissões, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. 
Fez leitura: Projeto de Lei nº 58/2022, autoria Poder Executivo Municipal, 
Ementa: Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento do Município de 
Almirante Tamandaré do Sul, para o Exercício de 2022, e dá outras 
providências. Fez leitura da justificativa do projeto de lei nº 58/2022. Parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, Projeto de Lei nº 58/2022, autoria Poder 
Executivo Municipal, Ementa: Autoriza a abertura de Crédito Especial no 
Orçamento do Município de Almirante Tamandaré do Sul, para o Exercício de 
2022, e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Finanças, após 
análise ao Projeto de Lei em tela, incluindo a exposição de motivos e anexos, 
entende que o mesmo é constitucional e viável no aspecto financeiro, estando 
propenso a ser incluída na Ordem do Dia da presente Reunião Ordinária. Sala 
das Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 13 de junho de 2022. Ver. (a) Guiomar 
Teresinha Heckler - Presidente, Suplente de Ver. Ironi José Sebben - 
Secretário; Suplente de Vereador Helena Shmitz Kai - Membro nomeada.   
Parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, Projeto de Lei nº 
58/2022, autoria Poder Executivo Municipal, Ementa: Autoriza a abertura de 
Crédito Especial no Orçamento do Município de Almirante Tamandaré do Sul, 
para o Exercício de 2022, e dá outras providências.   A Comissão de Ordem 
Econômica e Social, diante do Parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
bem como na análise conjuntural do Projeto de Resolução em comento, 
entende que o mesmo é viável no aspecto econômico e social, estando apto a 
ser incluso na Ordem do Dia para apreciação e votação dos demais Edis.  Sala 
das Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 13 de junho de 2022. Ver. Elio Aires - 
Presidente, Ver. (a) Rosangela Strack - Secretária; Ver. Adair Klein - Membro. 
Coloco em discussão os pareceres das comissões ao Projeto de Lei nº 
58/2022, autoria Poder Executivo Municipal. Não havendo oradores, coloco em 
votação o Projeto de Lei nº 58/2022, autoria Poder Executivo Municipal, 
juntamente com os pareceres das comissões, tendo sido aprovado por 
unanimidade de votos. Fez leitura: Projeto de Lei nº 59/2022, autoria Poder 
Executivo Municipal, Ementa: Autoriza o Município de Almirante Tamandaré do 
Sul a suplementar dotações no orçamento para o Exercício de 2022, e dá  



 
 
outras providências. Fez leitura da justificativa do projeto de lei nº 59/2022. 
Parecer da Comissão de Justiça e Finanças, Projeto de Lei nº 59/2022, autoria 
Poder Executivo Municipal, Ementa: Autoriza o Município de Almirante 
Tamandaré do Sul a suplementar dotações no orçamento para o Exercício de 
2022, e dá outras providências.   A Comissão de Justiça e Finanças, após uma 
pormenorizada análise ao Projeto de Lei em tela, incluindo a exposição de 
motivos e anexos, entende que o mesmo é constitucional e viável no aspecto 
financeiro, estando propenso a ser incluída na Ordem do Dia da presente 
Reunião Ordinária. Sala das Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 13 de junho 
de 2022. Ver. (a) Guiomar Teresinha Heckler  - Presidente, Suplente de Ver. 
Ironi José Sebben - Secretário; Suplente de Vereador Helena Shmitz Kai - 
Membro nomeada.   Parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, 
Projeto de Lei nº 59/2022, autoria Poder Executivo Municipal, Ementa: Autoriza 
o Município de Almirante Tamandaré do Sul a suplementar dotações no 
orçamento para o Exercício de 2022, e dá outras providências.     A Comissão 
de Ordem Econômica e Social, diante do Parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças, bem como na análise conjuntural do Projeto de Resolução em 
comento, entende que o mesmo é viável no aspecto econômico e social, 
estando apto a ser incluso na Ordem do Dia para apreciação e votação dos 
demais Edis.  Sala das Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 13 de junho de 
2022. Ver. Elio Aires - Presidente, Ver. (a) Rosangela Strack - Secretária; Ver. 
Adair Klein - Membro.  Coloco em discussão os pareceres das comissões ao 
Projeto de Lei nº 59/2022, autoria Poder Executivo Municipal. Não havendo 
oradores, coloco em votação o Projeto de Lei nº 59/2022, autoria Poder 
Executivo Municipal, juntamente com os pareceres das comissões, tendo sido 
aprovado por unanimidade de votos. Dando continuidade coloco em discussão 
o requerimento a mesa diretora nº 35/2022 apresentado e lido na matéria 
constante da ordem do dia, de autoria do vereador Ironi José Sebben. Não 
havendo oradores, coloco em votação o requerimento a mesa diretora nº 
35/2022, de autoria do vereador Ironi José Sebben, tendo sido aprovado por 
unanimidade de votos. Coloco em discussão a moção nº 24 e nº 25 
apresentadas e lidas na matéria do expediente da presente reunião, autoria de 
todos os parlamentares.  Não havendo oradores coloco em votação a moção nº 
24 e nº 25, de autoria de todos os parlamentares, tendo sido aprovado por 
unanimidade de votos.  Não havendo manifestação para o espaço reservado 
as explicações pessoais, comunico que a próxima reunião ordinária será 
realizada no dia vinte de junho do ano corrente, com início às 18hrs30min, 
estando todos os vereadores convocados a comparecer.  Nada mais havendo 
a tratar, sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião 
ordinária. Nada mais havendo a constar declaro encerrada a presente ata.  


