
            
 
          Ata da Reunião Ordinária do dia 04 de julho 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 
quatro de julho de dois mil e vinte e dois. Conforme registro, presentes os 
vereadores:  Rosangela Strack, Guiomar Teresinha Heckler; Maria Salete Ely; 
Adair Klein; Vali Evaristo Giacomelli; Elio Aires; Lucia Schmidt e Maria Alaides 
Kern Antes. Cumprimentou a assessora jurídica Micheli Fardo, secretária da 
Mesa Salete Ely, colegas vereadoras e vereadores, servidoras Bruna e Liria. 
Convido a todos a ouvir a leitura de um trecho da bíblia que foi feito pelo   
vereador Vali Evaristo Giacomelli,  e em seguida, a acompanhar a execução do 
hino municipal. Solicito a secretaria da mesa vereadora Salete Ely a proceder a 
leitura da convocação da suplente de vereador Sra. Maria Alaides Kern Antes, 
e a convido a tomar assento junto a bancada. A secretária fez leitura: 
Convocação nº 18/2022, Cleomar Alves de Freitas, Presidente da Câmara 
Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, convoca a 1º Suplente de Vereador Sra.  Maria Alaides Kern Antes,    
do PSDB,       a assumir como integrante do Poder Legislativo no  período de 
04 a 06  de  julho/2022,    tendo em vista   o atestado médico  apresentado pela   
Vereadora Fabiane Regina Denicoló,  o  qual se encontra em anexo.  Sala das 
Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 04 de julho de 2022. Coloco em discussão 
a ata da reunião ordinária do dia vinte    e sete de junho de dois mil e vinte e 
dois.  Não havendo oradores, coloco em votação   a ata da reunião ordinária do 
dia vinte e sete    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: 
Correspondência recebida do Poder Executivo Municipal: OP. nº 165, envia 
resposta ao OP. nº 50/2022, que encaminhou parecer da Comissão de Justiça 
e Finanças solicitando informações acerca do Projeto de Lei nº 62/2022, 
autoria do Poder Executivo Municipal (na íntegra). OP. nº 163, encaminha o 
Projeto de Lei nº 65/2022, que Autoriza o Município de Almirante Tamandaré 
do Sul a suplementar dotações no orçamento para o Exercício de 2022, e dá 
outras providências. OP. nº 164, encaminha o Projeto de Lei nº 66/2022, 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.  Lei Municipal nº 2.280, Autoriza o Município de Almirante 
Tamandaré do Sul a suplementar dotações no orçamento para o Exercício de 
2022, e dá outras providências. Lei Municipal nº 2.281, Altera redação do inciso 
III do art. 110 da Lei Municipal nº 066/2001, e dá outras providencias. Lei 
Municipal nº 2.282, Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento do 
Município de Almirante Tamandaré do Sul, para o Exercício de 2022, e dá 
outras providências. Decreto Executivo nº 61, Abre Crédito Suplementar 
dotações no orçamento para o Exercício de 2022, e dá outras providências. 
Decreto Executivo nº 62, Abre Crédito Especial no Orçamento do Município de 
Almirante Tamandare do Sul para o Exercício de 2022, e dá outras 
providencias. Correspondência recebida de diversos:  Ofício n° 111672/2022. 
Recebido do Departamento de Infraestrutura de Transportes Superintendência  



 
 

Regional do Rio Grande do Sul, Unidade Local de Passo Fundo. Resposta ao 
Ofício 25/2022 – Solicitação de melhorias em trecho da BR- 386. Informa que o 
acesso a AM 9165, bem como o acesso ao Distrito de Rincão do Segredo 
encontram-se em condições de irregularidade junto ao DNIT, diante disso fica 
impossibilitado este órgão de dispender recursos para regularidade da via. 
Ainda informa que caso haja interesse desta municipalidade na manutenção 
desses acessos, o DNIT não se opõe à sua execução. Ofício Circular n° 
28/2022. Recebido do Tribunal de Contas do Estado. Informa a Reiteração do 
Ofício Circular n° 26/20222- Informa a publicação da Resolução 1.155/2022 e 
destaca a necessidade de acesso ao sistema meu TCE e de credenciamento 
para acesso aos sistemas do TCE-RS.  Ofício Circular n° 30/2022.  Recebido 
do Tribunal de Contas do Estado. Informa Integração Licitacon e Portal 
Nacional de Contratações Públicas. Proposições: Indicação nº 64, autoria: 
Vereadora Rosangela Strack, solicita ao setor competente do Poder Executivo 
Municipal que seja analisado a possibilidade da aquisição de uma máquina de 
silagem para atender as demandas dos nossos agricultores. Esta 
reinvindicação vem ao encontro das solicitações dos cidadãos. Indicação nº 65, 
autoria: Vereadora Guiomar Teresinha Heckler, solicita ao setor competente 
que seja colocado uma cerca ao redor do parquinho junto á praça ao lado da 
Prefeitura. Moção nº 31, autoria vereadora Rosangela Strack,  requer seja  
enviado ofício de Congratulações a Defesa Civil de Passo Fundo/RS, 
agradecendo as doações de agasalhos, cobertores e calçados, solicitados por 
essa vereadora via Requerimento nº 32/2022, aprovado por essa Colenda 
Casa,  para serem repassados as famílias com vulnerabilidade do 
município. Moção de Aplauso nº 32, autoria vereadora Salete Ely,  solicita seja 
enviado  ofício de congratulações a Secretaria Municipal de Saúde de 
Almirante Tamandaré do Sul, em especial aos  servidores  Sr. Claudionor 
Diedrich, motorista  da secretaria, e ao Sr. Mauri Eberhardt, Técnico em 
Enfermagem,    que estiveram auxiliando no resgate as vítimas durante o 
incêndio  ocorrido no CETRAT - Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes 
Químicos de Carazinho, no dia 24 de junho do ano corrente.  Os profissionais 
são merecedores de nossos aplausos, pois como todos sabem o ocorrido foi 
uma tragédia que abalou não só a comunidade carazinhense, mas de toda a 
região e o Estado do Rio Grande do Sul, onde no Centro de Reabilitação 
faleceram 11 pessoas em razão do incêndio ocorrido. Recebam desta forma o 
reconhecimento e as homenagens do Poder Legislativo Municipal. Moção de 
Pesar nº 33, autoria de todos os parlamentares, requerem seja registrado nos 
Anais da Casa, o falecimento da Sra. Eva de Oliveira, óbito ocorrido no dia 
26.06.2022, bem como o falecimento da Sra. Elly Schneider, óbito ocorrido no 
dia 02.07.2022.  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. Não havendo inscrição para o espaço 
reservado ao pequeno expediente, deu início ao espaço reservado ao grande 
expediente, e concedeu a palavra a vereadora Rosangela Strack, Bancada 
Progressista, conforme inscrição.  A vereadora Rosangela Strack  colocou o 
que segue (na íntegra):  Primeiramente gostaria de cumprimentar o nosso 
presidente Cleomar Alves de Freitas, também a assessora jurídica Micheli 
Fardo, secretária da Mesa Vereadora Salete Ely, colegas vereadores e  



 
 
vereadoras,  servidoras Bruna e Liria, sempre fazendo um bom trabalho nessa 
Casa de Leis, e também um cumprimento muito especial a todos os amigos e 
amigas que nos acompanham através das redes sociais  o facebook.  Nessa 
noite gostaria de fazer algumas colocações, primeiro referente ao projeto de lei 
nº 65, gostaria de falar assim da importância desse projeto que chegou nessa 
casa aonde estamos analisando enfim recursos parlamentares destinados a 
nossa cidade, aqui quero destacar o trabalho do nosso deputado federal 
Afonso Hann do Partido Progressistas que enviou uma emenda razoável e 
vamos dizer assim um pouco maior  do que ele sempre nos destinava que 
foram cento e cinquenta mil, claro que a gente sabe que sempre tem aqueles 
descontos que ficam retidos na  caixa enfim, então são cento e quarenta e seis 
mil e noventa e oito reais que serão aplicados, e demais recursos aqui de 
parlamentares do partido do PDT que vou deixar para os colegas do partido 
comentar, mas dizer a importância do trabalho de nós  vereadores para a 
busca de recursos as secretarias, para o nosso município, e que são para o 
nosso povo que tanto pede e que tanto precisa, a gente sabe que agora os 
recursos federais que vem destinados para a secretaria  municipal de saúde  
geralmente  são para custeios, custeio, investimentos, enato esse ali muito 
bem analisado pela secretaria também pela administração, então esses 
recursos estão divididos entre as rubricas existentes onde a secretaria pode 
aplicar da melhor forma para atender a nossa população que precisa, então 
fica aqui um agradecimento muito especial ao deputado federal Afonso Hann e 
demais  deputados da bancada do PDT que também destinaram recursos para 
nossa cidade, a gente se alegra quando a gente vê o resultado chegar, é muito 
importante para nós vereadores, é muito importante para a nossa cidade e para 
nossos munícipes, então reafirmo a luta que deve seguir e se manter  para isso 
nós estamos aqui como sempre disse, então fica aqui o nosso agradecimento, 
também quero fazer um agradecimento especial a defesa civil de passo fundo 
aonde eu fiz um requerimento a poucos dias atrás se não me engano foi dia 
dezesseis de maio onde todos vocês auxiliaram aprovando esse requerimento 
então foi enviado oficio  assinado pelo nosso presidente Cleomar e a defesa 
civil nos atendeu com agasalhos, calçados, cobertores para serem destinados 
as famílias do município que estão em alguma vulnerabilidade, a gente sabe 
que é muito importante para essas pessoas e aquecer os corações nesse 
inverno é o nosso propósito, é todos estarem bem, estarem aquecidos, então 
recebemos a semana passada esses agasalhos enfim e dentro da secretaria 
da assistência social do CRAS, toda equipe  se engajou e organizou de forma 
que foram atendidas em torno de quarenta famílias, beneficiando em torno de 
sessenta pessoas com esses materiais recebidos, então isso é muito 
importante, a gente  fica muito feliz que a defesa civil nos ouviu e nos atendeu 
então fica o nosso agradecimento, inclusive temos uma moção que todos os 
colegas que quiserem subscrever para nós agradecer  a defesa civil por ter 
destinado a Almirante Tamandare do Sul esses cobertores, enfim,  agasalhos. 
Também quero dizer que la no CRAS a secretaria de assistência social 
continua a pedir doações e quem quiser doar pode doar e a gente vai 
repassando conforme as famílias vão chegando, vão pedindo, a gente vai 
repassando para quem precisa. Também nesse momento quero dirigir algumas 
palavras para as  famílias de Constantina    que perderam sete pessoas num  



 
 
trágico acidente hoje de manhã, quero dizer que a gente se solidariza com 
essas famílias a gente ficou muito triste com esse acidente, também no  Cetrat 
de Carazinho onde a poucos dias atrás teve aquele trágico acidente onde 
foram onze pessoas que perderam a vida então hoje nós temos varias famílias 
enlutadas, sofrendo, então que recebam o nosso carinho e dizer que a gente 
ficou muito triste com esses  dois acidentes, que   deus possa confortar as 
pessoas dessas famílias e dar a tranquilidade necessária para poderem 
atravessar esse momento de dor e de tristeza então recebam dessa forma 
também o nosso abraço e que deus os abençoe, muito obrigada pelo espaço. 
Após o senhor presidente deu início a ordem do dia, e solicito a secretária da 
mesa 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 vencimentos 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 
vencimentos do cargo de Coordenador de Esportes 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 apreciação e 
votação dos demais Edis. Sala das Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 04 de 
julho de 2022. Ver. Vali Evaristo Giacomelli - Presidente, Ver(a). Guiomar 
Teresinha Heckler - Secretária; Ver(a). Lucia Maria Schmidt - Membro 
Nomeada”. Parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, Projeto de Lei 
nº 62/2022. “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, 04 de julho 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 62/2022, autoria 
Poder Executivo Municipal. Não havendo oradores, coloco em votação o 
Projeto de Lei nº 62/2022, autoria Poder Executivo Municipal, juntamente com 
os pareceres das comissões.  A Vereadora Maria Salete da Silva Ely, Bancada 
PDT, informou ao Sr.  Presidente que irá se abster de votar ao Projeto de Lei nº 
62/2022, autoria Poder Executivo Municipal.  O referido projeto de lei  foi 
aprovado por maioria de votos, sendo, 05 (cinco) votos favoráveis ( 
Vereadores: Elio Aires, Vali Evaristo Giacomelli; Adair Klein; Guiomar 
Teresinha Heckler e Rosangela Strack,   02 (dois) votos contrários (Vereadoras 
Maria Alaides kern Antes e Lucia Maria Schmidt), e  01 (uma) abstenção 
(Vereadora Maria Salete da Silva Ely). Fez leitura: Projeto de Lei nº 65/2022, 
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 
65/2022. Parecer da Comissão de Justiça e Finanças, Projeto de Lei nº 
65/2022, 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 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, 04 de julho de 2022.  Ver. Vali Evaristo 
Giacomelli - Presidente, Ver(a). Guiomar Teresinha Heckler - Secretária; 
Ver(a). Lucia Maria Schmidt - Membro Nomeada”.  Parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social, Projeto de Lei nº 65/2022. “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, 04 de julho 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 65/2022, autoria Poder Executivo Municipal. Não havendo oradores, coloco 
em votação o Projeto de Lei nº 65/2022, autoria Poder Executivo Municipal, 
juntamente com os pareceres das comissões, tendo sido aprovado por 
unanimidade de votos. Fez leitura: Projeto de Lei nº 66/2022, 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 
66/2022. Parecer da Comissão de Justiça e Finanças, Projeto de Lei nº 
66/2022, 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, 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 apreciação e votação dos demais Edis. Sala 
das Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 04 de julho de 2022.  Ver. Vali Evaristo 
Giacomelli - Presidente, Ver(a). Guiomar Teresinha Heckler - secretária; Ver(a). 
Lúcia Maria Schmidt - Membro Nomeada”. Parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social, Projeto de Lei nº  66/2022.”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, 04 de julho 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 66/2022, autoria Poder Executivo Municipal. Não havendo oradores, coloco 
em votação o Projeto de Lei nº 66/2022, autoria Poder Executivo Municipal, 
juntamente com os pareceres das comissões, tendo sido aprovado por 
unanimidade de votos. Fez leitura do Projeto de Lei nº 67/2022, 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 
67/2022. Parecer da Comissão de Justiça e Finanças, Projeto de Lei nº  



 
 
67/2022, 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, 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 apreciação e votação dos demais Edis. Sala 
das Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 04 de julho de 2022. Ver. Vali Evaristo 
Giacomelli - Presidente, Ver(a). Guiomar Teresinha Heckler - Secretária; 
Ver(a). Lucia Maria Schmidt - Membro nomeada”. Parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social, Projeto de Lei nº 67/2022. “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, 04 de julho de 2022. Ver. Elio 
Aires-Presidente, Ver(a). Rosangela Strack-Secretária e Ver. Adair Klein-
Membro”.  O Sr. Presidente coloco em discussão os pareceres das comissões 
ao Projeto de Lei nº 67/2022, autoria Poder Executivo Municipal. Não havendo 
oradores, coloco em votação o Projeto de Lei nº 67/2022, autoria Poder 
Executivo Municipal, juntamente com os pareceres das comissões, tendo sido  
aprovado por unanimidade de votos. Dando continuidade coloco em discussão 
a moção nº 31, autoria vereadora Rosangela Strack; e a moção nº 32, autoria 
vereadora Salete Ely.  A vereadora Salete Ely solicitou a palavra, e colocou a 
proposição de sua autoria a disposição dos colegas que desejarem subscreve-
la.  Coloco em votação   a moção nº 31, autoria vereadora Rosangela Strack, 
Bancada Progressista, tendo sido aprovado por unanimidade. Coloco em 
votação a moção nº 32, autoria vereadora Salete Ely; Bancada Democrático 
Trabalhista, 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 onze de julho do ano 
corrente, com início  às 18hs30min, 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.  

 
 
 
 
  


