
   
 
       Ata da Reunião ordinária do dia 20 de junho de 2022. 
 
Cleomar Alves de Freitas, Presidente do Poder Legislativo de Almirante 

Tamandaré do Sul, as 18h30 min., na Sala das Reuniões Osvaldo Vieira 
Sarmento, sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião ordinária do dia 
vinte de junho de dois mil e vinte e dois. Conforme registro, presentes os 
vereadores: Rosangela Strack, Maria Salete da Silva Ely; Elio Aires; Fabiane 
Denicolo; Ironi José Sebben; Adair Klein; José Carlos Bodanese e Ismael 
Marcelo Steilmann. Cumprimentou a assessora jurídica Micheli, secretaria da 
mesa vereadora Salete Ely, vereadoras e vereadores, servidoras Bruna e Liria. 
Convido a todos a ouvir a leitura de um trecho da bíblia que foi feito pelo   
vereador José Carlos Bodanese.  Solicito a secretária da mesa, vereadora   
Salete Ely a proceder a leitura da convocação do suplente de vereador Sr.  
Ismael Marcelo Steilmann. Fez leitura: Convocação nº 16/2022, Cleomar  Alves  
de Freitas,  Presidente da  Camara  Municipal de  Almirante Tamandaré do Sul,  
no uso das atribuições que lhe são conferidas, Convoca o 2º Suplente de 
Vereador Sr. Ismael Marcelo Steilmann,   do  Progressistas,      a assumir como 
integrante do Poder Legislativo no  período de 20 de junho/2022 a 26 de 
junho/2022,   tendo em vista   o atestado médico  apresentado pela   Vereadora 
Guiomar Teresinha Heckler, o  qual se encontra em anexo.  Sala das Reuniões 
Osvaldo Vieira Sarmento, 20 de junho de 2022. Após, o Presidente informou 
que irá proceder a Posse do   suplente de vereador Sr. Ismael Marcelo  
Steilmann, do Progressistas,  o   qual prestará o juramento na forma da lei 
orgânica  e regimento interno da casa, e entregará o diploma  expedido pela 
justiça eleitoral e a respectiva declaração de bens,  bem como assinará o livro 
de presenças. Convidou os vereadores líderes de bancadas   a conduzirem o   
suplente de   vereador      até a mesa, a fim de proferir o juramento regimental. 
O Sr. Ismael Marcelo Steilmann efetuou a entrega do diploma e declaração de 
bens, e proferiu o juramento: “Prometo manter, defender e cumprir a Lei 
Orgânica, observar a legislação federal, estadual e municipal, e exercer o meu 
cargo sob inspiração da democracia e do bem comum do povo 
tamandareense”. Em seguida, o Sr. Presidente   declaro empossado o   
vereador Ismael Marcelo Steillmann, e o convidou a tomar assento junto a 
bancada. Dando prosseguimento, coloco em discussão a ata da reunião 
ordinária do dia treze de junho de dois mil e vinte e dois.  Não havendo 
oradores, coloco em votação a ata da reunião ordinária do dia treze de junho 
de dois mil e vinte e dois, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. 
Solicito a secretaria da mesa, vereadora Salete Ely   a proceder a leitura da 
matéria constante do expediente da presente reunião. Fez leitura das 
correspondências recebidas do Poder Executivo Municipal: OP. nº 157, 
encaminha o Projeto de Lei nº 63/2022, 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 158, encaminha o Projeto 
de Lei nº 62/2022, que Altera padrão de vencimentos do cargo de Coordenador 
de Esportes e dá outras providências. Lei Municipal nº 2.277/2022, Reestrutura 
o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências. Lei Municipal nº 
2.278/2022, Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento do 
Município de Almirante Tamandaré do Sul, para o Exercício de 2022 e dá  



 
 

outras providências. Lei Municipal nº 2.279/2022, 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 59, Abre 
Crédito Especial no Orçamento do Município de Almirante Tamandaré do Sul 
para o Exercício de 2022, e dá outras providências.  Decreto Executivo nº 60, 
Abre crédito suplementar nas dotações no orçamento para o Exercício de 2022 
e dá outras providências. Proposições:  Requerimento a Mesa Diretora nº 36, 
autoria vereador Elio Aires, requer seja enviado ofício a 17ª Superintendência 
do DAER (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), situado em 
Palmeira das Missões/RS, solicitando seja efetuada roçada em toda extensão 
da AM 9165. Indicação nº 58, Autoria: Vereadora Rosangela Strack.  a) Solicita 
seja analisado a possibilidade de fazer arquibancadas móveis para serem 
utilizados tanto nos Campeonatos Municipais, bem como nos demais eventos 
que se façam necessários. b) Sugere a administração municipal que seja 
implantada de forma gradual (para que se possa utilizar alguns materiais já 
existentes) a Iluminação pública de LED em nossa cidade e Distritos. Indicação 
nº 59, Autoria:  Vereador Cleomar Alves de Freitas.  Solicita ao setor 
competente do Poder Executivo Municipal, aquisição de um terreno para 
edificação de Unidade de Saúde para a comunidade de Linha Vitória. Indicação 
nº 60, autoria vereadora Salete Ely, Sugere ao setor competente do Poder 
Executivo sejam efetuadas melhorias nos acessos aos Cemitérios Municipal e 
dos Meira, ambos na Estrada Osvaldo Vieira Sarmento.     Indicação nº 61, 
Autoria: Vereador José Carlos Bodanese. a) Solicita ao setor competente seja 
removida a lombada (quebra- mola) em frente a Escola Bento Gonçalves de 
Linha Vitória e no local seja efetuada a pintura de faixa de segurança para 
pedestres. Nesse sentido, seja edificada uma lombada a cerca de 30m de 
distância onde consta a atual, sentido Vila Seca, isso pois trará mais segurança 
aos alunos da instituição.  b) Solicita ao setor competente seja estudada a 
possibilidade de edificar uma lombada (quebra- mola) em frente a residência de 
Roque Bicigo, em Linha Vitória, trazendo maior segurança no local. Moção nº 
25, autoria de todos os parlamentares,  requerem seja  enviado ofício de 
Congratulações para os campeões do campeonato Municipal de Futsal e todos 
os demais times pela brilhante participação, para o CMD, bem como Secretaria 
de Educação, Cultura, Lazer e Turismo  e sua equipe. Não havendo 
manifestação de interesse para pronunciamento no espaço reservado ao 
pequeno expediente, deu início ao espaço reservado ao grande expediente, e 
concedeu a palavra ao vereador Ironi José Sebben, conforme inscrição. 
Vereador Ironi José Sebben colocou (na íntegra):  Quero cumprimentar o 
presidente dessa casa, secretária, assessora jurídica, colegas vereadores, 
vereadoras, servidora Bruna, sejam todos bem-vindos. Vou iniciar essa fala 
fazendo um convite como coordenador da capela São João Batista, juntamente 
com a equipe de coordenação da capela, fazer um convite, aos colegas 
vereadores aqui    também todas as pessoas que estão em casa os quais 
quero cumprimentar através do facebook para participar da nossa festa 
domingo em honra a São João Batista aqui na comunidade, meio dia churrasco 
e bebidas, e a tarde animação começando as 13h30min., banda Magia Fest, e 
depois das cinco horas Leo Soares e Luiz Carlos e Banda os ex vocalistas do 
calmon, então esperamos que o povo compareça que a gente esta trabalhando  



 
 
junto com os festeiros para que tudo de certo  para que o povo venha e se sinta 
bem em Almirante Tamandaré do Sul. Também quero falar um pouco sobre a 
indicação que fiz segunda estava muito ruim da garganta e não quis falar e 
sobre um requerimento, a indicação para construção de uma piscina e no qual 
eu quero pedir para nossa secretaria de saúde que esta fazendo um excelente 
trabalho frente a secretaria da saúde, que ela olhe com mito carinho essa 
indicação onde que vai beneficiar as nossas pessoas com deficiência, as 
nossas pessoas aqui da cidade as pessoas com mais idade, inclusive durante 
essa semana teve comentário através do face acho que alguns colegas 
também comentaram e durante essa semana fomos muito cobrados, essas 
pessoas que isso é uma coisa que nos temos que ter em tamandaré e com 
certeza nos sabendo da vontade e do trabalho que esta fazendo nossa 
secretaria Francieli com certeza ela vai chegar até o prefeito e vai conversar 
para que isso seja realizado, que é um sonho das pessoas aqui de tamandaré, 
e esse requerimento que eu fiz eu já estive falando a dias atrás nessa tribuna 
que esse ano nos temos eleição e se nós vamos olhar e analisar quantos 
deputados que nunca a gente vê falar aqui em tamandaré  e vem buscar voto 
aqui em tamandaré, e eu fiz esse requerimento para o deputado Alceu Moreira 
pedindo duzentos e cinquenta mil reais que é um trabalho que todos nós 
fizemos em conjunto os vereadores para buscar recursos para que as obras 
sejam feitas aqui em tamandaré, no qual a gente tem que parabenizar o 
prefeito e toda a administração, secretários de obras pelo desenvolvimento 
pelas coisas que estão acontecendo aqui em tamandaré, ainda ontem fui para 
linha vitória, da gosto de ir a linha vitória com aquele asfalto e antes era aquele 
calçamento que não dava para andar com os carros porque terminava com os 
pneus, então nós temos que pegar o povo, na última eleição os colegas 
vereadores saíram um para um lado outro para outro pedindo voto para cada 
deputado, esses deputados que colocam verbas aqui em tamandaré, não quem 
nunca se vê  fala aqui em tamandaré, nunca chegaram aqui em tamandaré e 
fazem voto, então o povo aqui de tamandaré ter que ser ciente e votar para 
esses deputados que colocam dinheiro aqui, é um cuidado, é um trabalho que 
nós vereadores com certeza vamos fazer antes da eleição ir visitar e como nós 
saímos pedir voto para nós, vamos pedir voto para esses deputados para 
depois eles botar verba aqui. Sobre essa indicação estava conversando com 
uma pessoa da linha vitória, uma pessoa que eu tenho um carinho muito 
grande que a gente gosta de conversar porque é uma pessoa que entende 
muito de administração, eu até não poderia dizer o nome porque essas 
pessoas que  estão assistindo no face, tem varias pessoas que assistem mas 
esta pessoa eu sou obrigado até a falar o nome dele aqui e agradecer porque 
ele disse que sempre na segunda feira  ele tá assistindo, a gente tem um 
carinho de conversar com as pessoa s que sabem das coisa e a gente tem um 
aprendizado junto que é o senhor Nelson Rockenbach  da linha vitória, no qual 
eu quero dar um abraço e dizer que ele continue porque as pessoas acham 
que os vereadores não podem ser cobrados, acho que todos nós vereadores 
quando vamos pedir voto é para ser cobrado, fazer as coisas acontecer e 
ajudar a administração, então o povo tem que cobrar nós vereadores para nos 
ir cobrar a administração para que as coisas sejam feitas, então um abraço ao 
Sr.  Nelson e as demais pessoas que estão assistindo. Quero falar um pouco,  



 
 
parabéns colega Rosangela que fez a moção onde todos nós assinamos, que 
sábado terminou o futebol de salão, até o time budweiser aqui de tamandaré 
que tinha mando de campo aqui ficou campeão na final sábado la na mata 
cobra, segundo lugar ficou o mata cobra, eu como coordenador a gente tinha 
que trabalhar aqui no pavilhão foi até emocionante de ver esse campeonato a 
quantia do povo que participou, acho que deveria até no ano que vem  ser 
pensado um pouco em fazer mais no começo do ano que é mais no verão onde 
o povo participa mais, e parabéns a administração que abriu nesse 
campeonato para que um jogador venha de fora, eu acho que ano que vem 
tinha que abrir para dois jogadores vir de fora, não que não temos jogador, 
temos jogador aqui no município mas vindo dois de fora o povo vem mais 
assistir porque o povo vem assistir para ver espetáculo para ver futebol que até 
os guri se emocionaram de ver um espetáculo de futebol de salão que eles 
apresentaram aqui então vale a pena abrir para dois no futebol de salão e logo 
vai começar o campeonato de canastra vai começar o campeonato de bocha 
agora em agosto onde foi aberto para um jogador de fora também e com 
certeza   vai apresentar mais vai ter espetáculo mais bonito nessa comunidade, 
então parabéns para o prefeito e desde já quero pedir para a secretaria uma 
atenção muito especial nessa indicação e com certeza nos vereadores vamos 
trabalhar junto para ver se conseguimos esse recurso para que esse projeto da 
piscina térmica seja construída aqui em tamandare. A vereadora Rosangela 
Strack solicitou a palavra, tendo sido concedido, e colocou ( na íntegra): Boa 
noite a todos, para complementar o que o colega Ironi esta falando eu também 
acho que foi muito importante esse campeonato porque movimentos não só os 
jovens mas movimentos as famílias, a gente viu famílias envolvidas, e também 
os jogos eles são importante para a saúde das pessoas, então a gente viu os 
times todos fazendo um show assim como o vereador Ironi acabou de falar, e 
no final todo mundo se abraçando eu acho que isso vale  muito a pena porque 
fortalece os vínculos, fortalece a amizade, nós vivemos um período sem poder  
fazer quase nada e agora retomando dessa maneira tão bonita eu acho que 
nós temos que agradecer a administração, ao CMD, o trabalho que foi 
realizado e dizer para esses atletas que não parem  que continuem, haverá 
próximos campeonatos e que participem, eu acompanhei e achei muito bonito, 
recebam o nosso carinho o nosso abraço, desde os campeões até os demais 
que participaram porque valeu a pena, parabéns para quem participou do 
campeonato, parabéns para quem foi assistir também porque movimentos as 
comunidades, as comunidades puderam fazer um lucrinho acho que foi 
excelente, então embora continuar com esses campeonatos que foi muito legal. 
Na sequencia o vereador José Carlos Bodanese solicitou a   palavra, tendo 
sido concedido, e colocou (na íntegra):  Quero aproveitar o momento para 
parabenizar a Gislaine a coordenadora do esporte da secretaria de educação, 
a secretária Beatriz com o apoio do prefeito, meus parabéns a todos. O 
Vereador Ironi prosseguiu e colocou: Então digo que é muito bom  a gente ser 
vereador e ter uma administração onde se desenvolve a administração, está 
saindo projetos, está saindo obras com certeza daqui a pouco mais vai sair 
projeto da verba para compra do terreno da capela mortuária do segredo, eu já 
tinha feito essa indicação da casa mortuária anos atrás mas tinha tantas obras 
importante que foi feito mas agora acho que o prefeito vai olhar com carinho  



 
 
essa parte com a secretaria e nós vamos ajudar com certeza ano que vem não 
estou mais aqui, porque essa verba do deputado primeiro ele tem que fazer 
uma votação aqui e é para ano que vem, e eu com certeza eu como tenho 
conhecimento junto com os deputados a gente vai trabalhar igual para que 
esse sonho seja realizado, obrigado.    Deu início a ordem do dia e solicito a 
secretária efetuar a leitura da matéria constante da ordem do dia da presente 
reunião. A secretária fez leitura: Projeto de Lei nº 60/2022, de 13 de junho de 
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. Parecer da Comissao de Justiça e Finanças, Projeto de Lei nº 
60/2022, de 13 de junho de 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, diante de uma pormenorizada analise, entende que o 
projeto de lei em comento é Constitucional e Viável no aspecto financeiro, 
restando apto a ser incluso na ordem do dia para a apreciação de votação dos 
demais Edis. Sala das Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 20 de junho de 
2022. Ver. Ironi José Sebben, Presidente; Ver(a). Maria Salete da Silva Ely, 
Secretária Nomeada; Ver(a). Fabiane Regina Denicoló, Membro nomeada”. 
Parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, Projeto de Lei nº 
60/2022. “A Comissão de Ordem Econômica e Social, diante do parecer 
emitido pela Comissão de Justiça e Finanças, entende que o projeto de lei em 
apreço é viável no aspecto econômico e social, não existindo impedimento 
quanto ao seu prosseguimento para inclusão na Ordem do Dia com a 
apreciação e votação pelos demais Edis. Sala das Reuniões Osvaldo Vieira 
Sarmento, 20 de junho de 2022. Ver. Elio Aires, Presidente; Ver(a). Rosangela 
Strack, Secretária; Ver. Adair Klein, Membro”.  O Sr. Presidente coloco em 
discussão os pareceres das comissões ao Projeto de Lei nº 60/2022, autoria 
Poder Executivo Municipal. Não havendo oradores, coloco em votação o 
Projeto de Lei nº 60/2022, autoria Poder Executivo Municipal, juntamente com 
os pareceres das comissões, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. 
Fez leitura: Projeto de Lei nº 61/2022, de 13 de junho de 2022, autoria Poder 
Executivo Municipal, Ementa: Altera redação do inciso III do art. 110 da Lei 
Municipal nº 66/2001, e dá outras providências. Fez leitura da justificativa do 
Projeto de Lei nº 61/2022. Parecer da Comissão de justiça e Finanças, Projeto 
de Lei nº 61/2022, de 13 de junho de 2022, autoria Poder Executivo Municipal, 
Ementa: Altera redação do inciso III do art. 110 da Lei Municipal nº 66/2001, e 
dá outras providências. “A Comissão de Justiça e Finanças, diante de uma 
detida análise, entende que o Projeto de Lei em comento é Constitucional e 
viável no aspecto financeiro, restando apto a ser incluso na ordem do dia para 
apreciação e votação dos demais Edis. Sala das Reuniões Osvaldo Vieira 
Sarmento, 20 de junho de 2022. Ver. Ironi José Sebben, Presidente; Ver(a). 
Maria Salete da Silva Ely, Secretária Nomeada; Ver(a). Fabiane Regina 
Denicoló, Membro nomeada”. Parecer da Comissão de Ordem Econômica e 
Social, Projeto de Lei nº 61/2022. “A Comissão de Ordem Econômico e Social, 
diante do parecer emitido pela Comissão de Justiça e Finanças, entende que o 
Projeto de Lei em apreço é viável no aspecto e social, não existindo  



 
 
impedimento quanto ao seu prosseguimento para inclusão na ordem do dia 
com a apreciação e votação pelos demais Edis. Sala das Reuniões Osvaldo 
Vieira Sarmento, 20 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 61/2022, autoria Poder 
Executivo Municipal. A vereadora Rosangela Strack solicitou a palavra, e 
colocou o que segue (na íntegra): Nesse momento gostaria de cumprimentar a 
Loeci  e a Carla, e em nome delas cumprimento os demais membros da 
diretora da associação Asemats que é a associação dos servidores municipais, 
e agradece-las pelo pedido que fizeram em nome de todos os servidores,  
também agradecer a administração municipal por ter enviado esse projeto tão 
importante para a nossa classe dos servidores municipais, e dizer assim que é 
um projeto humano, muito humano, então a gente ficou feliz quando recebeu 
esse projeto para estar analisando aqui porque a gente sabe o quanto é difícil 
perder alguém  da família, então agora vai ficar um pouquinho melhor porque 
vai até o quarto grau, os nossos servidores poderão sair então para fazer uma 
despedida a algum ente querido que vem a falecer enfim, ninguém quer perder 
ninguém mas a nossa vida ela é finita, muito obrigada a administração 
municipal por ter mandado esse projeto tão humano para nós analisar, e meu 
voto é a favor desde já, muito obrigada. Coloco em votação o Projeto de Lei nº 
61/2022, autoria Poder Executivo Municipal, juntamente com os pareceres das 
comissões, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. Fez leitura: Projeto 
de Lei nº 63/2022, de 20 de junho de 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 
providencias. Fez leitura da justificativa do Projeto de Lei nº 63/2022. Parecer 
da Comissão de Justiça e Finanças, Projeto de Lei nº 63/2022, de 20 de junho 
de 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 providencias. “A Comissão de Justiça e 
Finanças, após análise conjuntural no Projeto de Lei em tela, entende que o 
mesmo é Constitucional e viável no aspecto financeiro, restando apto a ser 
incluso na ordem do dia para apreciação e votação dos demais Edis. Sala das 
Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 20 de junho de 2022. Ver. Ironi José 
Sebben, Presidente; Ver(a). Maria Salete da Silva Ely, Secretária nomeada; 
Ver(a). Fabiane Regina Denicoló, Membro nomeada”. Parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social, Projeto de Lei nº 63/2022. “A Comissão de Ordem 
Econômica e Social, diante do parecer emitido pela Comissão de Justiça e 
Finanças, entende que o Projeto de Lei em apreço é viável no aspecto 
econômico e social, não existindo impedimento quanto ao seu prosseguimento 
para inclusão na Ordem do Dia com a apreciação e votação pelos demais Edis. 
Sala das Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 20 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 63/2022, autoria Poder Executivo Municipal.  Não havendo oradores, coloco 
em votação o Projeto de Lei nº 63/2022, 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 36, autoria Vereador Elio Aires, e a Moção nº 
25, autoria de todos os parlamentares, apresentados na matéria do expediente 
da presente reunião. Não havendo oradores, coloco em votação o 
requerimento a mesa diretora nº 36, autoria do vereador Elio Aires, tendo sido 
aprovado por unanimidade de votos. Coloco em votação a moção nº 25,  
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 
e sete 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.  


