
   
 
             Ata da Reunião Ordinária de 25 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 
vinte e cinco    de julho de dois mil e vinte e dois.  Conforme registro, presentes 
os vereadores: Maria Salete da Silva Ely, Fabiane Denicolo; Elio Aires; Ironi 
José Sebben; Vali Evaristo Giacomelli; Adair Klein; Guiomar Teresinha Heckler 
e Ismael Marcelo Steilmann. Cumprimentou a assessora jurídica Micheli fardo, 
secretária da mesa Salete Ely, vereadoras e vereadores, servidoras Bruna e 
Liria.  Convidou a todos a ouvir a leitura de um trecho da bíblia que foi feito pela   
vereadora Fabiane Regina Denicolo. Solicito a secretária da mesa vereadora 
Salete Ely a proceder a leitura da convocação do Suplente de vereador Sr. 
Ismael Marcelo Steilmann.  A secretária fez leitura:  Convocação nº 19/2022, 
Cleomar Alves de Freitas, Presidente da Câmara 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 25 a 27 de 
julho/2022,    tendo em vista   o pedido de licença para tratamento de saúde 
apresentado pela   Vereadora Rosangela Strack. Sala das Reuniões Osvaldo 
Vieira Sarmento, 25 de julho de 2022. Coloco em discussão a ata da reunião 
ordinária do dia dezoito   de julho de dois mil e vinte e dois.  Não havendo 
oradores, coloco em votação a ata da reunião ordinária do dia dezoito    de 
julho de dois mil e vinte e dois, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. 
Solicito a secretaria      a proceder a leitura da matéria constante do expediente 
da presente reunião. Fez leitura das correspondências recebidas do Poder 
Executivo Municipal: OP. nº 173, encaminha o Projeto de Lei nº 69/2022, que  
Autoriza o Município de Almirante Tamandaré do Sul a suplementar dotação  
no orçamento para o Exercício de 2022 e dá outras providencias. Lei Municipal  
nº 2.288,  Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento do Município 
de Almirante Tamandaré do Sul, para  o Exercício de 2022  e dá outras 
providencias. Decreto Executivo nº 68, Abre Crédito Especial no orçamento do 
município de Almirante Tamandaré do Sul, para o Exercício de 2022 e dá 
outras providencias. Fez leitura das proposições apresentadas pelos 
vereadores:  Requerimento a Mesa Diretora nº 39, autoria vereador Cleomar 
Alves de Freitas,  requer a  solicitação de envio de ofício ao Exmo. 
Superintendente Carlos André Fagundes Guarche do Departamento de 
Estradas e Rodagem - DAER/RS 17º Superintendência Regional localizada na 
Cidade de Palmeira das Missões/RS, solicitando uma operação tapa buracos 
na VRS 801, extensão entre o trevo que dá acesso ao município de Almirante 
Tamandaré do Sul até o Município de Chapada/RS. Indicação nº 70, Autoria: 
Vereador Elio Aires.  Solicita ao Poder Executivo a instalação de equipamentos 
para academia ao ar livre junto a Praça Municipal em Almirante Tamandaré do 
Sul. Indicação nº 71, Autoria: Vereadora Guiomar Teresinha Heckler. Solicita  
seja realizado um estudo de viabilidade para a compra de um Caminhão de 
Lixo com Compactador de lixo. Tendo o Sr. Presidente constatado que não 
houve inscrição para os espaços reservados ao pequeno expediente e grande 
expediente, deu início a ordem do dia, e solicito a secretária a proceder a  



 
 

leitura da matéria constante da ordem do dia da presente reunião. A secretária 
fez leitura: Projeto de Lei nº 69/2022, autoria Poder Executivo Municipal, 
Ementa:  Autoriza o Município de Almirante Tamandaré do Sul a suplementar 
dotação no orçamento para o Exercício de 2022 e dá outras providencias. Fez 
leitura da justificativa do Projeto de Lei nº 69/2022. Parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças, Projeto de Lei nº 69/2022, autoria Poder Executivo 
Municipal, Ementa:  Autoriza o Município de Almirante Tamandaré do Sul a 
suplementar dotação no orçamento para o Exercício de 2022 e dá outras 
providencias.   “A Comissão de Justiça e Finanças, após análise conjuntural do 
Projeto de Lei em tela, incluindo a exposição de motivos e anexos, entende que 
o mesmo é constitucional e viável no aspecto financeiro, estando propenso a 
ser incluída na Ordem do Dia da presente reunião. Sala das Reuniões Osvaldo 
Vieira Sarmento, 25 de julho de 2022. Ver. Vali Evaristo Giacomelli - 
Presidente, Ver. (a) Guiomar Teresinha Heckler - Secretária; Ver. Ironi José 
Sebben - Membro Nomeado para o ato”.  Parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social.  Projeto de Lei nº 069/2022, Ementa: Autoriza o Município 
de Almirante Tamandaré do Sul a suplementar dotação no orçamento para o 
Exercício de 2022 e dá outras providências. “A Comissão de Ordem Econômica 
e Social, diante do Parecer da Comissão de Justiça e Finanças, bem como na 
análise conjuntural do Projeto de Lei em comento, entende que o mesmo é 
viável no aspecto econômico e social, estando apto a ser incluso na Ordem do 
Dia para apreciação e votação dos demais Edis. Sala das Reuniões Osvaldo 
Vieira Sarmento, 25 de julho de 2022. Ver. Elio Aires - Presidente, Ver. Adair 
Klein - Secretário; Maria Salete da Silva Ely - Membro Nomeada para o ato.  
Após, o Sr. Presidente colocou em discussão os pareceres das comissões ao 
Projeto de Lei nº 69/2022, autoria Poder Executivo Municipal. O Vereador Ironi 
José Sebben solicitou a palavra, tendo sido concedido, e colocou (na íntegra): 
Boa noite a todos, também quero dar um boa noite a todos que através das 
redes sociais estão nos assistindo no facebook,  quero aproveitar esse projeto 
69 pegar um ganchinho e dizer que esse dia vinte e cinco é um dia muito 
especial dia do colono e do motorista, é duas classes que temos que se 
orgulhar o colono é o que traz o alimento  e o motorista é o que carrega, então 
vamos pensar por exemplo nas grandes cidades  vamos analisar se não fosse 
o colono oque seria de nós, que Deus continue iluminando essas duas classe 
para que continuem com esse trabalho maravilhoso que sempre fazem. Sobre 
o projeto 69 eu confesso que a muito tempo atrás vários vereadores, meu 
colega Elio também acho que fez essa indicação, a vereadora Guiomar fez a 
duas ou três semanas atrás para que seja adquirido um caminhão plancha, 
inclusive ela fez com munck, confesso que fico muito feliz em aprovar esse 
projeto onde estava olhando aqui, o prefeito  juntamente com sua equipe da 
prefeitura estão enxugando em várias secretarias, diminuindo tirando os 
valores para que seja adquirido esse caminhão plancha e com munck, muitas 
pessoas podem pensar qual o objetivo de adquirir um caminhão plancha, só 
que o povo não tem noção  que a prefeitura gasta por ano por exemplo na 
iluminação, onde esse com esse caminhão vai ser beneficiado  podem colocar 
uma cesta e um funcionário mesmo fazer, podem diminuir bastante  o custo na 
iluminação pública e carregar as maquinas, o rolo, quanto nós gastamos por 
ano de frete com caminhão, parabéns a administração, parabéns ao prefeito,  



 
 
parabéns a todos nós e acho que todos vão votar a favor,  é uma  grande 
conquista para Almirante Tamandaré do Sul esse caminhão com plancha, 
obrigado.  O Sr. Presidente coloco em votação o Projeto de Lei nº 69/2022, 
autoria Poder Executivo Municipal, juntamente com os pareceres das 
comissões, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. Coloco em 
discussão o requerimento a mesa diretora nº 39/2022, autoria vereador 
Cleomar Alves de Freitas, apresentado na matéria do expediente da presente 
reunião. Em seguida colocou: Quero deixar aberto para os colegas que 
quiserem subscrever porque realmente esta uma vergonha esse nosso asfalto 
que liga a BR386 ao município de Chapada passando por nosso município, 
hoje eu vim atrás de um caminhão, então não se consegue andar porque tem 
que  cuidar dos buracos, se pegar um buraco arrebenta um pneu e é bem fácil 
ocorreu um acidente, então quem quiser subscrever fico faceiro, porque quanto 
maior a enxadada maior a empreitada,  então deixo aberto.  Após, coloco em 
votação o requerimento a mesa diretora nº 39/2022, autoria vereador Cleomar 
Alves de Freitas, 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 primeiro de 
agosto 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.  


