
   
 
   Ata da Reunião Ordinária do dia 18 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 
dezoito   de julho de dois mil e vinte e dois.  Conforme registro, presente 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, e as serventes das escolas municipais 
que nos prestigiam hoje. Convido a todos a ouvir a leitura de um trecho da 
bíblia que foi feito pelo   vereador Elio Aires.   Coloco em discussão a ata da 
reunião ordinária do dia onze de julho de dois mil e vinte e dois. Não havendo 
oradores, coloco em votação a ata da reunião ordinária do dia onze   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 do Ofício nº 
22/22, recebido da Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação, 
solicitando espaço físico da Câmara para realização de Palestra Show, no dia 
16/08/22, as 14 horas. Proposições: Indicação nº 67, autoria vereadora 
Guiomar Teresinha Heckler,  Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da 
Secretaria de Saúde seja realizado estudo de viabilidade juntamente com o 
Conselho da Saúde, para reajustar o valor concedido de auxílio aos munícipes 
em caso cirurgia. Indicação nº 68, autoria vereador Cleomar Alves de Freitas, 
Solicita ao Poder Executivo seja alterado o padrão de vencimento do cargo de 
Servente, do padrão 01 para o padrão 02, constante do quadro de cargos de 
provimento efetivo da Lei Municipal 067/2001. Indicação nº 69, autoria 
vereadora Rosangela Strack, Solicita ao Poder Executivo um estudo de 
viabilidade de criar um Programa Municipal de Aquisição de Alimentos, 
sugerindo ser denominado de PAA/ATS. Moção de Pesar nº 35, autoria de 
todos os parlamentares, solicitam seja registrado nos anais da casa o 
falecimento da Sra. Alia Giacomini Maria, óbito ocorrido em 13 de julho de 
2022. Moção nº 36, autoria vereador Elio Aires, requer seja enviado ofício de 
congratulações parabenizando a Secretária Municipal e Diretoras das Escolas 
Municipais, pela organização da festa e pelas belíssimas apresentações 
realizadas na Festa Julina, ocorrida no dia 15 de julho do corrente. Recebam 
dessa forma o reconhecimento deste Poder Legislativo Municipal. Não havendo 
inscrição para pronunciamento ao 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.  
Vereadora Rosangela Strack colocou o que segue (na íntegra): Primeiramente 
cumprimento o Presidente vereador Cleomar Alves de Freitas, a secretária de 
mesa vereadora Salete Ely, assessora jurídica Micheli Fardo, colegas 
vereadores, vereadoras, um cumprimento especial hoje as nossa serventes 
mais alguns vindas colegas,  também um cumprimento especial para quem nos 
acompanha através do facebook. Nessa noite gostaria de falar um pouquinho 
sobre a minha indicação a administração municipal que se refere ao programa  



 
 

de aquisição de alimentos, como todas são sabedores nós tínhamos uma 
pactuação importante de recursos que nos conseguíamos organizar cestas 
básicas para setenta famílias do município,  essas cestas eram adquiridas dos 
pequenos agricultores por que eram apenas produtos da agricultura familiar, 
frutas de época, verduras de época, tudo dentro de agroindústrias  dentro do 
município e desde 2020 a gente não conseguiu mais essa pactuação com o 
governo, fizemos várias solicitações, fomos até porto alegre, até em Brasilia a 
gente tentou para que alguém nos apoiasse, apoiasse o município para que a 
gente conseguisse novamente essa pactuação e até o momento não foi 
possível, então por isso tive essa ideia de trazer ate a cama de vereadores 
uma ideia que já existe entre conselhos e já vem se conversando nessa 
possibilidade, então eu trago através do poder legislativo essa indicação, para 
a administração pensar nessa possibilidade tão importante   porque esta 
fazendo muita falta para as pessoas a gente sabe que com essa pandemia isso 
também aumentou a procura, a gente acha que tamandare por ser um 
município não existem pessoas com dificuldade mas tem, quem trabalha dentro 
de uma assistência social hoje acompanha diariamente esse tipo de problema, 
então que a administração municipal pense com carinho nessa possibilidade 
junto com todos os secretários, por que a gente sabe que quinzenalmente se 
reúnem todos os secretários para discutir as ações importantes dentro do 
município então é uma sugestão, uma sugestão importante porque a gente 
sabe que vai fazer toda a diferença, então a gente pede esse apoio também, 
dos vereadores eu sei que sempre apoiaram essa ideia tiveram juntos então 
com certeza vai ser muito bom, e as famílias que vender os alimentos vão ser 
beneficiadas  quem  receber também, acho que é duplamente os benefícios por 
isso eu peço essa analise bem carinhosa da administração pública. Também 
quero dirigir umas palavras a nossas amigas serventes colegas de muitos 
anos, porque eu sou servidora publica a vinte anos também e eu sei das 
dificuldades enfrentadas dentro dos nossos trabalhos, dos nossos ambientes 
enfim a gente sabe, e sabe da importância da valorização, quero parabenizar o 
presidente por ter feito uma indicação para o executivo analisar essa 
possibilidade do aumento salarial, enfim essa analise porque realmente é 
importante eu também faço essa defesa porque a gente sabe que vocês 
ganham pouco e a valorização com certeza faz parte e eu tenho certeza 
também que a administração municipal vai olhar com  muito carinho essa 
solicitação  do nosso colega nosso presidente Cleomar, sintam-se abraçadas,  
vocês merecem, vocês trabalham muito bem  então parabéns pelo trabalho que 
vocês fazem dentro de cada secretaria que vocês já passaram e estão hoje 
porque a gente sabe que servidor publico as vezes esta em um lugar as vezes 
esta em outro mas la onde a gente esta a gente tem que fazer o melhor e a 
gente sabe que vocês fazem, recebam o meu carinho, contem comigo, um 
grande abraço, boa noite a todos e até a próxima oportunidade.   Após, o Sr. 
Presidente solicitou ao 1º Vice-Presidente da Mesa Diretora Vereador Adair 
Klein a assumir os trabalhos da mesa, e pede a palavra.  O Vereador Adair 
Klein assume os trabalhos da mesa e concede a palavra ao vereador Cleomar 
Alves de Freitas, Partido Democrático Trabalhista.  Vereador Cleomar Alves de 
Freitas colocou o que segue (na íntegra): Boa noite a todos, primeiramente 
cumprimento o vice-presidente da Mesa Adair Klein, secretaria da mesa,  



 
 
assessora jurídica, colegas vereadoras e vereadores, e as serventes que  
estão ai presentes hoje  das diversas áreas, escolas, posto de saúde, CRAS, 
não vou saber dizer certo onde trabalham mas estão aí, me senti lisonjeado 
quando me procuraram porque não deveria partir de nos  vereadores uma 
indicação dessa e sim do prefeito, teria que vir para nós para nos simplesmente 
aprovar, teria de vir de la para nós e não nós estar enviando daqui para la esse 
pedido de aumento para vocês, com certeza é merecedor o trabalho que vocês 
fazem, o reconhecimento então acho que o prefeito deve olhar com bons olhos 
para essa classe porque a gente sabe que não é fácil o dia a dia de vocês la 
independente de onde vocês trabalham, além de lidar com o povo porque você 
lima e dali cinco minutos já esta sujo de novo, é bem complicado, mas espero 
que com o apoio nosso, todos os colegas  vão lutar por essa causa e eu já tive 
um respaldo e  acho que ele vai mexer os paus por que tudo é possível assim 
como nós aprovamos a semana passada um projeto bem polemico aqui, acho 
que agora chegou a vez de vocês também, vocês já procuraram vários 
vereadores a maioria já esta sabendo então muito obrigada por chegar até a 
mim, e acho que independente de quem trabalha na prefeitura os nossos 
salários aqui no município realmente estão defasados, não é so o de vocês é 
de todas as classes, é de motorista, é de operador, mas já é uma atitude nobre 
da parte de vocês tanto que a Adriana me procurou até formaram um grupo, 
então não é difícil de as outras classes se manifestar também, desde motorista, 
operadores também, porque sou muito conhecido do pessoal de coqueiros do 
sul, eu me criei em coqueiros, e a nossa receita é bem mais alta que a receita 
deles e o nosso salario não esta nem perto do salario deles, comparando a 
receita então acho que esta na hora do prefeito botar a mão no bolso e dentro 
do possível fazer a coisa certa porque acho que é valorizado mostra mais 
interesse no trabalho, independente da função, fica aqui meu apoio e podem 
contar comigo.  Na sequencia o vereador Ironi José Sebben solicitou um 
aparte, tendo sido concedido, e colocou (na íntegra): Sr. Presidente só para 
complementar, inclusive falando do projeto polêmico, eu não estava aqui na 
casa  estava a  minha colega Lucia Schmidt onde que ela foi muito criticada 
porque votou contra esse projeto que era do coordenador dos esportes, nada 
contra a pessoa que esta trabalhando porque eu digo que com certeza vai 
fazer um bom trabalho, até falam que o nosso partido se sujou com a nossa 
coligação  mas eu não vejo esse lado, eu acho que cada um tem os seus 
pensamentos, cada vereador tem que votar conforme seu pensamento o no 
que acha que é certo ou errado, lembro quando ganhei a eleição em 2012 até 
hoje podem pedir para todos os funcionários se eu prometi cargo para alguém, 
acho que é um erro por exemplo ir nas casas das pessoas, pedir o voto e 
prometer que aumenta o salario e depois não aumenta, eu no pouco tempo que 
fiquei lá o primeiro cargo que aumentei o padrão foi dos motoristas porque 
quando o município iniciou que foi feito os concursos públicos foi feito um 
salario muito baixo e hoje o padrão de vida aumentou muito o custo está sendo 
difícil de viver com o salário que foi iniciado o concurso publico o salário ficou 
muito baixo, quando estive lá não tive tempo inclusive tinha falado com o 
juridico que conforme dava nós íamos aumentando mas não tive tempo, não é 
porque as serventes estão aqui e estão reivindicando, estão reivindicando 
porque  merecem mas que foi prometido na época de campanha de prefeito, foi  



 
 
prometido para outros também de aumentar, esta na hora porque o vereador 
não aumenta salário  de ninguém, o vereador pode trabalhar falar com prefeito, 
nós podemos cada um ir junto la na prefeitura porque é merecido, só digo uma 
coisa, que todos que  trabalham fazem a mesma coisa, la na prefeitura sempre 
tinha duas serventes e hoje tem uma que faz o trabalho na parte de cima e na 
parte de baixo, não sei porque que mudou mas tem só uma,  ela esta 
reclamando porque é uma senhora que passou no concurso e quase não 
consegue fazer, então vamos valorizar as serventes, vamos trabalhar junto e 
eu sou parceiro para ir junto nessa reunião e buscar essa reivindicação porque 
elas estão precisando, obrigado. O vereador Cleomar prosseguiu e colocou: 
Com certeza, já que você falou desse projeto da semana passada, com certeza 
não tem nada a ver com partido e nem com a pessoa que esta la, foi uma coisa 
que hoje eu não conseguia   mais derrubar, que vem aconteceu com  vários 
cargos como de dentista, farmacêutico, foi criado aquela vez vinte horas,  tem 
que não ter  mais a pessoa no cargo  para se  conseguir derrubar o cargo, nós 
tivemos a chance na mão e não foi derrubado então agora tentar acatar, 
trabalhar  junto não foi coisa politica nada então com certeza vou lutar por 
vocês.   A vereadora Salete Ely solicitou um aparte, tendo sido concedido, e 
colocou (na íntegra): Primeiramente quero cumprimentar as minhas colegas 
servidoras  públicas que sem dúvida fazem um trabalho extraordinário nessa 
municipalidade, cumprimento também os nossos amigos que nos acompanham 
através do face book, senhor presidente quero lhe cumprimentar pela inciativa 
em apresentar hoje essa proposição, uma reivindicação que a muito tempo 
vem  sendo feita e espero que o prefeito veja isso com muito carinho, tenho 
certeza que ele vai ver com bons olhos,  e que nos encaminhe o mais breve 
possível esse projeto de  lei para a nossa casa para que possamos estar 
analisando, tenho certeza que os colegas não serão contrários,  de minha  
parte contem comigo no que for necessário se for preciso ir conversar com 
prefeito eu estou a disposição, porque são merecedoras sim desse aumento, e 
como disse isso vem sendo visto a muito tempo e espero que agora o prefeito 
tome a iniciativa e nos encaminhe esse projeto a mais breve possível, 
obrigada.  Após, o vereador Adair Klein agradeceu a oportunidade e convidou o 
vereador Cleomar Alves de Freitas a reassumir os trabalhos da Mesa. O 
vereador Cleomar assume os trabalhos da Mesa, e de imediato   inicia a ordem 
do dia e, colocando em discussão a moção nº 36/2022, autoria vereador Elio  
Aires, apresentado e lido na matéria do expediente  da presente reunião. Não 
havendo oradores, coloco em votação   a moção nº 36/2022, autoria vereador 
Elio  Aires,  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 cinco 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.  


