
 
 
Ata da Reunião Ordinária do dia 11 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 
onze de julho de dois mil e vinte e dois. Conforme registro, presentes os 
vereadores: Rosangela Strack, Guiomar Teresinha Heckler; Ironi José Sebben; 
Elio Aires; Fabiane Regina Denicolo; Maria Salete da Silva Ely; Adair Klein e 
Vali Evaristo Giacomelli. Cumprimentou a assessora jurídica da Casa Micheli 
Fardo, secretária da mesa vereadora Salete Ely, colegas vereadores e 
vereadoras; servidoras Bruna e Liria. Convido a todos a ouvir a leitura de um 
trecho da bíblia, efetuado por ele mesmo. Coloco em discussão a ata da 
reunião ordinária do dia quatro de julho de dois mil e vinte e dois. Não havendo 
oradores, coloco em votação a ata da reunião ordinária do dia quatro de julho 
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: 
Correspondência recebida do Poder Executivo Municipal: OP. nº 169, 
encaminha o Projeto de Lei nº 68/2022, 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 2.283/2022, 
Concede abono salarial de caráter remuneratório aos servidores efetivos da 
Sec. Municipal de Saúde, participantes do Programa Previne Brasil.  Lei 
Municipal nº 2.284/2022, Altera padrão de vencimentos do cargo de 
Coordenador de esportes e dá outras providências.  Lei Municipal nº 
2.285/2022, 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 2.286/2022, Autoriza a abertura de Crédito 
Especial no Orçamento do Município de Almirante Tamandaré do Sul, para o 
Exercício de 2022 e dá outras providencias.  Lei Municipal nº 2.287/2022, 
Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento do Município de 
Almirante Tamandaré do Sul, para o Exercício de 2022 e dá outras 
providências.  Decreto Executivo nº 64, Abre crédito suplementar dotações no 
orçamento para o Exercício de 2022 e dá outras providências.  Decreto 
Executivo nº 65, Abre Crédito Especial no Orçamento do Município de 
Almirante Tamandaré do Sul, para o Exercício de 2022 e dá outras 
providências. Decreto Executivo nº 66, Abre Crédito Especial no Orçamento do 
Município de Almirante Tamandaré do Sul, para o Exercício de 2022 e dá 
outras providências.  Proposições:  Requerimento a Mesa Diretora nº 37, 
autoria Vereadora Rosangela Strack, requer seja enviado   ofício para Receita 
Federal, solicitando brinquedos e equipamentos que são recuperados nas 
operações rodoviárias, e que por sua vez ficam apreendidos sem destinação.   
Faz-se tal solicitação tendo em vista que todos os anos o município realiza o 
Natal em Festa em meados do mês de dezembro alusivas as festividades 
Natalinas. Neste evento são distribuídos presentes a todas as crianças do 
município, por esse motivo é que se faz necessário tais doções. Indicação nº 
66, Autoria: Vereadora Guiomar Teresinha Heckler, sugere ao Poder Executivo 
Municipal, para que seja realizado um estudo de viabilidade para a compra de  



 
 

um Caminhão Prancha com Muque. Moção de Pesar nº 34, autoria de todos os 
parlamentares, requerem seja registrado nos anais da Casa, o falecimento do 
Sr. Mário Ribeiro, óbito ocorrido em 04.07.2022, bem como, seja enviado ofício 
aos familiares para em nome do Poder Legislativo de Almirante Tamandaré do 
Sul, manifestar votos de profundo pesar pelo falecimento.  Tendo constatado 
que não houve inscrição para os espaços reservados ao pequeno expediente e 
grande expediente, o Sr. Presidente 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 68/2022, 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 68/2022. 
Parecer da Comissão de Justiça e Finanças, Projeto de Lei nº 68/2022, 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 análise, entende que o Projeto de Lei em comento é 
Constitucional e viável no aspecto financeiro, restando apto a ser incluso na 
ordem doa dia para apreciação e votação dos demais Edis. Sala das Reuniões 
Osvaldo Vieira Sarmento, 11 de julho de 2022. Ver. Vali Evaristo Giacomelli-
Presidente, Ver(a). Guiomar Teresinha Heckler-Secretária, Ver. Ironi José 
Sebben-Membro”. Parecer da Comissão de Ordem Econômico e Social: “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, 11 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 68/2022, autoria Poder Executivo Municipal. Não havendo 
oradores, coloco em votação o Projeto de Lei nº 68/2022, 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 37, autoria vereadora Rosangela Strack. 
Não havendo oradores, coloco em votação   o requerimento a mesa diretora nº 
37, autoria vereadora Rosangela Strack, Bancada Progressista, 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 dezoito 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.  


