
              
 
           Ata da Reunião Ordinária do dia 27 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 
vinte e sete de junho de dois mil e vinte e dois. Cumprimentou a assessora 
jurídica Micheli fardo, a secretária da mesa vereadora Salete, colegas 
vereadoras, vereadores, servidoras Bruna e Liria. Convido a todos a ouvir a 
leitura de um trecho da bíblia que foi feito pelo   vereador Adair Klein.  Solicito a 
secretária da mesa, vereadora   Salete Ely a proceder a leitura da convocação 
da Suplente de Vereador Sra. Lucia Maria Schmidt. A secretária fez leitura:  
Convocação nº 17/2022, Cleomar Alves de Freitas, Presidente da Câmara 
Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, convoca a 2º Suplente de Vereador Sra.  Lucia Maria Schmidt, do 
MDB, a assumir como integrante do Poder Legislativo no período de 27 de 
junho/2022 a 06 de julho/2022, tendo em vista   o atestado médico apresentado 
pelo   Vereador Ironi José Sebben, o qual se encontra em anexo. Sala das 
Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 27 de junho de 2022. Em seguida,  o Sr. 
Presidente informou que ira proceder  a Posse da  Suplente de Vereador Sra. 
Lucia Maria Schmidt, do MDB,  a   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 a    
suplente de   vereador Sra. Lucia Maria      até a mesa, a fim de proferir o 
juramento regimental, o que foi feito. A Sra. Lucia Maria Schmidt efetuou a 
entrega do Diploma e Declaração de bens ao Sr. Presidente, 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”. Após, o 
Sr. Presidente Declaro Empossada a    vereadora Lucia Maria Schmidt, e a 
convido a tomar assento junto a bancada.  Coloco em discussão a ata da 
reunião ordinária do dia vinte   de junho de dois mil e vinte e dois. Não havendo 
oradores, coloco em votação a ata da reunião ordinária do dia vinte   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: OP. nº 159/2022, encaminha o 
Projeto de Lei nº 64/2022, com a seguinte ementa: Concede abono salarial de 
caráter remuneratório aos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde 
participantes do Programa Previne Brasil. Proposições apresentadas pelos 
vereadores: Indicação nº 62, autoria vereadora Rosangela Strack. Solicita que 
seja disponibilizado de forma gratuita rede de internet Wi-fi, na área da praça 
municipal e demais repartições públicas para a população tamandareense e 
visitantes ter oportunidade de ter acesso online. É preciso avançar, 
democratizar o acesso à informação. A internet pública é o caminho para 
disponibilizar à sociedade o conhecimento, informação e educação. Indicação 
nº 63, autoria vereadora Guiomar Teresinha Heckler, solicita que seja 
providenciado um quebra-molas, na rua Lucas Linck, antes do Loteamanto 
Cresol. Moção de Pesar nº 26, autoria vereadora Rosangela Strack, subscrito  



 
 

por demais parlamentares, requerem seja registrado nos Anais da Casa, o 
falecimento da Sra. Luciana de Fatima Stumpf, óbito ocorrido no dia 
20.06.2022. Requerem ainda, seja enviado ofício aos familiares, para em nome 
do Poder Legislativo de Almirante Tamandaré do Sul, manifestar votos de 
profundo pesar pelo falecimento. Moção nº 27, autoria vereadores da bancada 
do PDT,  requerem  seja enviado ofício de congratulações ao Exmo. Sr. Afonso 
Motta Deputado Federal da Bancada do PDT, agradecendo pela destinação de 
Emenda Parlamentar no valor de R$ 100.275,00 (cem mil reais duzentos e 
setenta e cinco reais), para ser utilizado na Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. Moção nº 28, autoria vereadora Guiomar Teresinha 
Heckler,  subscrito pelos vereadores, Adair Klein, Cleomar Alves de Freitas, 
Elio Aires, Lucia Maria Schmidt, Rosangela Strack, Fabiane Regina Denicolo e 
Maria Salete Ely,   solicitam  seja enviado ofício de congratulações aos 
membros da diretoria e festeiros da Comunidade Católica São João Batista de 
Almirante Tamandaré do Sul, parabenizando pela excelente organização do 
evento, empenho e dedicação de todos os envolvidos, na festa em honra ao 
padroeiro São João, ocorrida no dia 26 de junho do corrente ano. Moção nº 29, 
autoria vereadora  Guiomar Teresinha Heckler, subscrito pelos vereadores 
Adair Klein, Cleomar Alves de Freitas, Elio Aires, Lucia Maria Schmidt, 
Rosangela Strack, Fabiane Regina Denicolo e Maria Salete Ely,    solicitam  
seja enviado ofício de Congratulações para o Comando  da Brigada Militar de 
Almirante Tamandaré do Sul, pela passagem do dia do Policial Militar, o qual 
foi  comemorado  em 24 de junho do corrente. A data celebra o serviço dos 
profissionais que arriscam as suas vidas diarimente para cumprir a importante 
missão de proteger as pessoas, dar cumprimento às leis, combater o crime e 
preservar a ordem pública. Recebam dessa forma o reconhecimento do Poder 
Legislativo Municipal. Moção de pesar nº 30, autoria vereadora Guiomar 
Teresinha Heckler, subscrito pelos vereadores Adair Klein, Cleomar Alves de 
Freitas, Elio Aires, Lucia Maria Schmidt, Rosangela Strack, Fabiane Regina 
Denicolo e Maria Salete Ely, requerem seja registrado nos Anais da Casa, o 
falecimento do Sr. Lirio Lampert, óbito ocorrido no dia 25.06.2022. Requerem 
ainda, seja enviado ofício aos familiares, para em nome do Poder Legislativo 
de Almirante Tamandaré do Sul, manifestar votos de profundo pesar pelo 
falecimento. Tendo o Sr. Presidente constatado que não houve inscrições para 
os espaços reservados ao pequeno expediente e grande expediente, deu início 
a ordem do dia e solicito a secretária a efetuar a leitura da matéria constante da 
ordem do dia da presente reunião. Fez leitura: Projeto de Lei nº 62/2022, 
autoria Poder Executivo Municipal, Ementa: Altera padrão de vencimento do 
cargo de Coordenador de Esportes e dá outras providências. Fez leitura da 
justificativa do Projeto de Lei nº 62/2022. Parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças, Projeto de Lei nº 62/2022, autoria Poder Executivo Municipal, 
Ementa: Altera padrão de vencimento do cargo de Coordenador de Esportes e 
dá outras providências.  A Comissão de Justiça e Finanças, diante de uma 
analise conjuntural ao projeto de lei em tela, entende ser oficiado ao Poder 
Executivo Municipal para que informe os cargos de provimento em comissão 
na pasta relacionada ao Esporte, com os referidos vencimentos, bem como 
seja relatado quais os programas que serão realizados no ano de 2022 na 
referida área e a data provável da implantação da escolinha de Futebol para as  



 
 
crianças e adolescente. Sala das Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 27 de 
junho de 2022. Ver. Vali Evaristo Giacomelli-Presidente, Ver(a). Guiomar 
Teresinha Heckler-Secretária, Ver(a). Fabiane Regina Denicoló-Membro 
Nomeada. Coloco em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças  
ao Projeto de Lei nº 62/2022,  autoria poder executivo municipal. Não havendo 
oradores, coloco em votação o parecer da Comissão de Justiça e Finanças ao 
Projeto de Lei nº 62/2022, autoria poder executivo municipal, tendo sido 
aprovado por unanimidade de votos. Fez leitura: Projeto de Lei nº 64/2022, 
autoria Poder Executivo, Ementa: Concede abono salarial de caráter 
remuneratório aos servidores efetivos da Sesc. Municipal de Saúde 
participantes do Programa Previne Brasil. Fez leitura da justificativa do projeto 
de lei nº 64/202. Parecer da Comissão de Justiça e Finanças, Projeto de Lei nº 
64/2022, autoria Poder Executivo, Ementa: Concede abono salarial de caráter 
remuneratório aos servidores efetivos da Sesc. Municipal de Saúde 
participantes do Programa Previne Brasil. A Comissão de Justiça e Finanças, 
diante de uma detida 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 apreciação e votação dos demais Edis. Sala das Reuniões 
Osvaldo Vieira Sarmento, 27 de junho de 2022. Ver. Vali Evaristo Giacomelli-
Presidente, Ver(a). Guiomar Teresinha Heckler-Secretária, Ver(a). Fabiane 
Regina Denicoló-Membro Nomeada. Parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social, Projeto de Lei nº 64/2022.  Diante do parecer emitido pela 
Comissão de Justiça e Finanças, entendemos 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, 27 de 
junho de 2022. Coloco em discussão os pareceres das comissões   ao Projeto 
de Lei nº 64/2022, autoria poder executivo municipal. Não havendo oradores, 
coloco em votação o Projeto de Lei nº 64/2022, autoria Poder Executivo 
Municipal, juntamente com os pareceres das comissões, tendo sido aprovado 
por unanimidade de votos. Dando  continuidade o Sr. Presidente  coloco em 
discussão  a  moção nº 27, autoria vereadores da bancada do PDT; *a moção 
nº 28, autoria vereadora Guiomar Teresinha Heckler, subscrito por demais 
parlamentares;  e a moção nº 29, autoria vereadora Guiomar Teresinha 
Heckler, subscrito por demais parlamentares,    apresentados na matéria  do 
expediente da presente reunião. Não havendo oradores, coloco em votação   a 
moção nº 27, autoria vereadores da bancada do PDT; tendo sido aprovado por 
unanimidade de votos. Coloco em votação a moção nº 28, autoria vereadora 
Guiomar Teresinha Heckler, subscrito por demais parlamentares; tendo sido 
aprovado por unanimidade de votos. Coloco em votação a moção nº 29, autoria 
vereadora Guiomar Teresinha Heckler, subscrito por demais 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 quatro de julho 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.  


