
 
 
   Ata da Reunião Ordinária do dia 01 de agosto de 2022. 
 
Cleomar Alves de Freitas, Presidente do Poder Legislativo de Almirante 

Tamandaré do Sul, sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião ordinária 
do dia primeiro   de agosto   de dois mil e vinte e dois. Conforme registro, 
presentes os vereadores: Maria Salete Ely, Rosangela Strack; Guiomar 
Teresinha Heckler; Ironi José Sebben; Elio Aires; Fabiane Regina Denicolo; 
Vali Evaristo Giacomelli; Adair Klei. Cumprimentou a assessora jurídica Micheli 
Fardo, secretaria da Mesa Salete Ely, colegas vereadoras, vereadores, 
assessora parlamentar Bruna, a Sra. Eli nossa técnica em enfermagem, e a 
Liria. Convido a todos a ouvir a leitura de um trecho da bíblia que foi feito pela   
vereadora Guiomar Teresinha Heckler, e após a acompanhar a execução do 
hino municipal.  Coloco em discussão a ata da reunião ordinária do dia vinte e 
cinco   de julho de dois mil e vinte e dois. Não havendo oradores, coloco em 
votação a ata da reunião ordinária do dia vinte e cinco     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: Correspondência recebida do Poder Executivo 
Municipal: OP. nº 175, encaminha o Projeto de Lei nº 70/2022, que Autoriza a 
contratação emergencial de Motorista.  Lei Municipal nº 2.289, Autoriza o 
Município de Almirante Tamandaré do Sul a suplementar dotação no 
orçamento para o Exercício de 2022 e dá outras providências.  Decreto 
Executivo nº 69, Abre Credito suplementar no orçamento para o Exercício de 
2022 e dá outras providências.   Correspondência recebida de diversos: OF. nº 
208/2022, recebido da 15ª Zona Eleitoral-RS, solicitando cedência do Plenário 
da Câmara para o treinamento dos mesários convocados para o trabalho nas 
mesas receptoras de votos na Eleições gerais de 2022, no dia 08 de setembro, 
das 13h as 16h. Proposições apresentadas pelos vereadores:  Requerimento a 
mesa diretora nº 40/2022, autoria vereadora Rosangela Strack,  requer  o envio 
de ofício ao DAER Superintendência Regional de Palmeira das Missões, 
DAER/POA, Deputados Federais José Afonso Ebert Hamm, Pedro Bandarra 
Westphalen e Luis Antônio Franciscatto Covatti, solicitando apoio e recursos 
junto aos órgãos competentes para uma operação de reperfilagem e camada 
asfáltica em toda a extensão da VRS 801, trecho que compreende o perímetro 
do município de Almirante Tamandaré do Sul. Indicação nº 72, Autoria: 
Vereadora Rosangela Strack. N° 72/2022. Solicita ao setor competente, seja 
visto com o Sr. Enio Campf de Rincão do segredo a possibilidade de 
transplantar mudas de Hortência, no trevo do barquinho, ou ao lado do Centro 
do Idoso no barranco e também arrumar a estrada da propriedade, eis que o 
mesmo está doando as referidas mudas. Indicação nº 73,  Autoria: Vereadora 
Guiomar Teresinha Heckler.  Solicita seja realizado um estudo de viabilidade 
para posterior elaboração e encaminhamento de Projeto de Lei, visando a 
construção da Pracinha no Loteamento Cresol, com a colocação de alguns   
Equipamentos para Ginástica e alguns Brinquedos para as crianças. Indicação 
nº 74, Autoria: Vereador Elio Aires.  Solicita ao setor competente para que seja 
aquirido placas de sinalização indicando a Escola Municipal Bento Gonçalves 
de Linha Vitória e a Escola Municipal Raimundo Nedel de Rincão do Segredo, 
nos dois sentidos da via das respectivas escolas. Indicação nº 75, Autoria:   



 
 

Vereador Ironi José Sebben. Solicita ao Poder Executivo Municipal a 
possibilidade de ampliação do horário de funcionamento da EMEI Cantinho da 
Criança. 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, conforme inscrição. A 
vereadora Rosangela Strack, Progressista, colocou (na íntegra): Primeiramente 
cumprimento nosso presidente vereador Cleomar Alves de Freitas, secretária 
da mesa Salete Ely, vereadores, colegas vereadoras, servidoras da Casa 
Bruna e Liria, assessora jurídica Micheli, sintam-se todos cumprimentados, um 
cumprimento especial a nossa técnica de enfermagem Eli que hoje se encontra 
neste Plenário assistindo a nossa sessão, seja muito bem vinda, também um 
cumprimento a nossa população e a todos que estão nos assistindo através do 
facebook. Nesta noite quero falar um pouco sobre um requerimento meu 
vereadora, o qual eu havia protocolado no dia 14 de julho, queria ter feito 
semana passada mas não pude estar presente, este requerimento é para ser 
encaminhado   para o DAER de Porto Alegre, também a superintendência 
regional de Palmeira das Missões, aos deputados federais José  Afonso Ebert 
Hamm, Pedro Bandarra Westphalen e Luis Antônio Franciscatto Covatti,  é no 
intuito de conseguirmos  recursos, viabilidade também para uma reperfilagem 
em toda a extensão da VRS 801 que corresponde ao trecho aqui dentro do 
perímetro do município   de Almirante Tamandaré do Sul, tendo em vista que 
hoje no meu ponto de vista as operações tapa buracos elas não estão mais 
sendo suficientes, a gente sabe que vários colegas pediram até segunda-feira 
o nosso presidente fez essa solicitação da operação tapa buracos, eu não sei 
se já fizeram alguma parte, metade, então claro que sempre ajuda, que bom eu 
respeito muito os pedidos dos colegas vereadores, acho muito importante, mas 
a ideia dessa reperfilagem é um recapeamento geral, em 2018 eu consegui 
juntamente com o Andre que era secretario de obras na época enfim  prefeito 
Valdeci,   nos conseguimos uma parte dessa reperfilagem e desse 
recapeamento aonde hoje a gente pode avaliar que os buracos eles são na 
parte que não foi feito essa camada, então esses trajetos que estão 
ocasionando tantos problemas hoje, aonde foi feita essa camada ta bom,  o 
meu intuito em fazer essa solicitação para eles, pra eles nos auxiliarem nesse 
sentido é que a gente consiga realmente resolver esses problemas, aqui todo 
mundo é testemunha que a gente já teve graves acidentes nesse trecho 
infelizmente já teve mortes sim, então a gente não quer perder mais ninguém, e 
também muitos prejuízos que ocorrem quando estoura um pneu  ou uma roda 
que quebra é complicado, mais especialmente pela segurança  mesmo da vida 
nos temos que proteger a vida, esse foi o meu objetivo quando protocolei esse 
requerimento, também abro para uma  discussão com os colegas porque sei 
que cada um de nós tem seus deputados que vocês  apoiaram, é um momento 
de a gente pedir apoio, porque tenho certeza que em algum momento a gente 
vai conseguir essa camada asfáltica pro restante dessa via que aí sim  vai ficar 
bom, tenho certeza que vai se resolver os problemas penso eu, e se nós não 
pedirmos não vai chegar ajuda, então nos precisamos recursos e precisamos 
do apoio desses nossos amigos deputados nesse sentido, do pessoal do 
DAER, antes estava conversando um pouco com a Micheli nossa jurídica antes 
de começas a sessão,  a gente sabe que é aberto um proa, que é um processo  



 
 
enfim e é eles mesmos que abrem, eu pensei que nós pudéssemos dar uma 
iniciada nesse processo  antes mas nós temos que enviar para lá e aí eles que 
abrem esse proa então vamos esperar que a gente tenha boas notícias, nos 
ajudem nos auxiliem. Também essa indicação que realizei hoje para a 
secretaria municipal de obras, estive conversando com o Sr. Enio Campf  de 
segredo, e ele tem mudas grandes de hortênsias em uma parte de uma estrada 
que ele pretende alargar melhorar a estrada e ele também esta doando essas 
mudas, essas plantas que para mim são muito bonitas eu gosto demais das 
hortênsias e acho que vai embelezar nossa cidade, então eu sugiro, não estou 
mandando ninguém  mas sugiro esses dois locais, nos temos la o trevo do 
barquinho onde poderia ser colocado talvez próximo  ao açude se é permitido, 
claro que a secretaria  vai avaliar isso, e também ao lado do centro do idoso 
aqui na cidade, vocês conhecem aquele barranco, algumas mudas o CRAS já 
plantou a algum tempo, algumas mudinhas estão la mas ficaria  legal, ficaria 
bonito, acho que isso só vem a somar, então se a secretaria municipal de obras 
achar interessante conversar com o seu Enio ele está doando essas mudas 
para a nossa cidade é só ir la com a maquina arrancar e plantar, até seu Enio 
me disse assim, Rosangela até poderia fazer esse serviço mas aí para arrancar 
essas mudas inteiras e trazer fica complicado para ele, então essa sugestão aí 
para a secretaria para nós continuar embelezando nosso município, muito 
obrigada.  O Sr. Presidente deu início a ordem do dia, e solicito a secretária a 
proceder a leitura da matéria constante da ordem do dia da presente reunião. 
Fez leitura: Projeto de Lei nº 70/2022, autoria Poder Executivo Municipal, 
Ementa:  Autoriza a contratação emergencial de Motorista.  Fez leitura da 
justificativa do Projeto de Lei nº 70/2022. Parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças, Projeto de Lei nº 070/2022, Ementa: Autoriza a contratação 
emergencial de Motorista.   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, 01 de agosto de 2022. Ver. Vali 
Evaristo Giacomelli-Presidente, Ver. (a) Guiomar Teresinha Heckler-Secretário; 
Ver. Ironi José Sebben-Membro. Parecer da Comissão de Ordem Econômica e 
Social, Projeto de Lei nº 070/2022, Ementa: Autoriza a contratação emergencial 
de Motorista.  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, 01 de agosto 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 70/2022, autoria Poder Executivo Municipal. Não havendo 
oradores, coloco em votação o Projeto de Lei nº 70/2022, 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 40/2022, autoria vereadora Rosangela Strack, apresentado na 
matéria do expediente da presente reunião. Não havendo oradores, coloco em 
votação o requerimento a mesa diretora nº 40/2022, autoria vereadora  



 
 
Rosangela Strack, 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 oito 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.  


