
       
 
           Ata da Reunião Ordinária de 08 de agosto 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 
oito    de  agosto   de dois mil e vinte e dois. Conforme registro, presentes os 
vereadores: Maria Salete Ely, Rosangela Strack; Guiomar Teresinha Heckler; 
Elio Aires; Ironi José Sebben; Adair Klein; Fabiane Denicoló e Vali Evaristo 
Giacomelli. Cumprimentou a assessora jurídica Micheli Fardo, secretária da 
mesa Salete Ely, vereadoras, vereadores, a Soldado Pricila, as técnicas em 
enfermagem Eli e Roselei, hoje tem um projeto importante de vocês aí é bom 
acompanhar, sintam-se a vontade. Convido a todos a ouvir a leitura de um 
trecho da bíblia que foi feito pela    vereadora Rosangela Strack.      Coloco em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia primeiro    de agosto   de dois mil e 
vinte e dois. Não havendo oradores, coloco em votação a ata da reunião 
ordinária do dia primeiro    de agosto de dois mil e vinte e dois, tendo sido  
aprovado  por  unanimidade. 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 
178, encaminha o Projeto de Lei nº 71/2022, que Dispõe Sobre a 
regulamentação do piso dos agentes comunitários de saúde e de combate a 
endemias e dá outras providencias.  OP. nº 179, encaminha o Projeto de Lei nº 
72/2022, que Autoriza a contratação emergencial de um Operário.  Lei 
Municipal nº 2.290, Autoriza a contratação emergencial de Motorista.  
Proposições apresentadas pelos vereadores: Requerimento a mesa diretora nº 
41, autoria vereador  Elio Aires,  requer o  envio de ofício ao DAER, 17° 
Superintendência Regional localizada na Cidade de Palmeira das Missões/RS, 
solicitando seja realizado melhorias no trevo de acesso a zona urbana do 
Município, no entroncamento da VRS 801 com a Avenida General Lopes de 
Oliveira, tendo em vista valas no local, podendo ocasionar acidentes. Moção de 
Pesar nº 37, autoria de todos os parlamentares, solicitam seja registrado nos 
anais da casa o falecimento de Pedro Paulo Schmit, óbito ocorrido em 07 de 
agosto 2022, devendo ser enviado oficio aos familiares para em nome do 
Poder Legislativo manifestar votos de profundo pesar pelo falecimento. Moção 
nº 38, autoria vereadora Rosangela Strack, subscrito por demais 
parlamentares, requerem seja enviado ofício de congratulações aos advogados 
desta municipalidade pelo dia do Advogado comemorado no dia 11/08, 
parabenizando pelo brilhante trabalho que desenvolvem nessa importante 
profissão.  Moção  nº 39, autoria vereadora Rosangela Strack, subscrito por 
demais parlamentares, solicitam  seja  enviado ofício de congratulações 
parabenizando o Coordenador do Projeto de Escolinha de Futebol denominada 
Osvaldo  Sarmento da  Silva, o Sr. Jorge Antunes da Silva bem como a 
Secretaria de Educação e a Administração Municipal, pelo grande incentivo e 
apoio as nossas crianças na prática esportiva, formando cidadãos de bem, 
valorizando o legado do jovem o Osvaldo Sarmento da Silva (in memoriam). 
Moção nº  40, autoria vereador Elio Aires, solicita  seja   enviado ofício de 
Congratulações ao Presidente e de mais integrantes da diretoria e festeiros da 
Comunidade de Igrejinha/Coqueiros do Sul/RS, parabenizando pelo empenho,  



 
 

dedicação e organização, para promover a festa realizada no dia  de maio 07 
de agosto do corrente ano, a qual foi um grande sucesso. Moção  nº 41, autoria 
vereador Cleomar Alves de Freitas, solicita  seja enviado ofício ao Sr. Luiz 
Carlos Soares, Chefe de Escritório, bem como a todos os colaboradores da 17ª 
Superintendência do Daer de Palmeira das Missões, agradecendo pela 
realização da 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. Tendo 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 
71/2022, autoria Poder Executivo Municipal, Ementa:   Dispõe Sobre a 
regulamentação do piso dos agentes comunitários de saúde e de combate a 
endemias e dá outras providencias.  Fez leitura da justificativa do Projeto de lei 
nº 71/2022. Parecer da Comissão de Justiça e Finanças, Projeto de Lei nº 
71/2022, autoria Poder Executivo Municipal, Ementa:   Dispõe Sobre a 
regulamentação do piso dos agentes comunitários de saúde e de combate a 
endemias e dá outras providencias.  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, 08 de agosto de 2022.  Ver. Vali Evaristo Giacomelli-
Presidente, Ver(a). Guiomar Teresinha Heckler-Secretária, Ver. Ironi José 
Sebben-Membro. Parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, Projeto 
de Lei nº 71/2022, autoria Poder Executivo Municipal, Ementa:   Dispõe Sobre 
a regulamentação do piso dos agentes comunitários de saúde e de combate a 
endemias e dá outras providencias.  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, 08 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 
71/2022, autoria Poder Executivo Municipal. A vereadora Rosangela Strack 
solicitou a palavra e colocou (na íntegra): Boa noite a todos, eu gostaria de 
fazer uma colocação referente a esse projeto de lei tão importante de nº 71, 
agradecer a administração e parabenizar a administração municipal por estar 
se adequando a constituição federal que é o que preconiza que os agentes 
comunitários de saúde e agente de endemias recebam os dois salários 
mínimos, então isso é muito importante, também quero registar aqui a 
importância desses trabalhadores do município e parabeniza-las pelo excelente 
trabalho que realizam, a gente sabe que ser agente comunitário de saúde não 
é fácil a gente conversa muito com elas e a gente sabe das dificuldades que 
elas enfrentam até mesmo no deslocamento delas até as casas, umas  usam 
moto para fazer o trabalho, até para economizar  combustível  também então 
facilita, mas elas sofrem porque nesses trajetos muitas vezes tem animais 
perigosos  como cachorros enfim nas propriedades então essa valorização com  



 
 
certeza elas vão ficar felizes, e a agente de endemias a mesma  coisa que faz 
um trabalho muito bom na municipalidade, é um projeto bem legal e que desde 
já sou a favor.  Na sequencia o presidente vereador  Cleomar colocou: 
Também quero complementar esse projeto é muito importante mesmo até 
porque quando foi sancionado teve umas agente que me mandou pelo whats 
zap, conversei com prefeito também, conversei com o Maiquel e eles estavam 
vendo a possibilidade porque tem a diferença de anos de anos de carreira, mas 
aí disserto conversaram, isso não é a nível  municipal  é  a nível federal e dizer 
que é um trabalho muito bem feito por elas, como você falou eu sei de casas aí 
que os cachorros chegam avançar nos carros, então é complicado, e hoje 
também temos a presença da Eli técnica e da Roselei que também foi 
sancionado pelo governo federal o aumento do piso de vocês e com certeza vai 
chegar para nós porque foi quinta feira se não me engano, também já recebi 
mensagens, já conversei com prefeito também, vai ter que ver de onde 
resgatar, o governo está sancionando os projetos dando aumento para todo 
mundo e agora tem que ver de onde vai sair o valor para os municípios poder 
pagar os tetos  como foi dos professores, agora os agentes de endemias e os 
de saúde nada mais merecedor de vocês também só o prefeito esta naquela de 
saber de onde vai tirar o recurso para bancar isso aí, e dizer que o trabalho de 
vocês é muito merecedor, valido todo o aumento é sempre bem vindo assim 
como para todos os funcionários, esses dias estava as meninas da limpeza  
também  estão querendo mas as vezes nem tudo é possível, fica o meu 
reconhecimento e obrigado pela presença de vocês. Coloco em votação o 
Projeto de Lei nº 71/2022, autoria Poder Executivo Municipal, juntamente com 
os pareceres das comissões, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. 
Fez leitura: Projeto de Lei nº 72/2022, autoria Poder Executivo Municipal, 
Ementa: Autoriza a contratação emergencial de um Operário.  Fez leitura da 
justificativa do Projeto de Lei nº 72/2022. Parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças, Projeto de Lei nº 72/2022, autoria Poder Executivo Municipal, 
Ementa: Autoriza a contratação emergencial de um Operário.  A Comissão de 
justiça e Finanças diante de uma 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, 08 de agosto de 2022. Ver. Vali Evaristo 
Giacomelli-Presidente, Ver(a). Guiomar Teresinha Heckler-Secretária, Ver. Ironi 
José Sebben-Membro. Parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, 
Projeto de Lei nº 72/2022, autoria Poder Executivo Municipal, Ementa: Autoriza 
a contratação emergencial de um Operário.  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, 08 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 
72/2022, autoria Poder Executivo Municipal. Não havendo oradores, coloco em 
votação o Projeto de Lei nº 72/2022, autoria Poder Executivo Municipal, 
juntamente com os pareceres das comissões, tendo sido aprovado por  



 
 
unanimidade de votos em Plenário. Dando prosseguimento, coloco em 
discussão o requerimento a mesa diretora nº 41, autoria vereador  Elio Aires, e  
as moções de nº 38, autoria vereadora Rosangela Strack, nº 39, autoria 
vereadora Rosangela Strack, subscrito por demais parlamentares; nº 40, 
autoria vereador Elio Aires, nº 41, autoria vereador Cleomar Alves de Freitas,   
apresentados   na materia do expediente da presente reunião. Não  havendo 
oradores, coloco em votação o requerimento a mesa diretora nº 41/2022, 
autoria vereador Elio Aires,  tendo sido aprovado por unanimidade de votos em 
Plenário. Coloco em votação a moção nº 38, autoria vereadora Rosangela 
Strack, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. Coloco em votação a 
moção nº 39, autoria vereadora Rosangela Strack, subscrito por demais 
parlamentares, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. Coloco em 
votação a moção nº 40, autoria vereador Elio Aires, tendo sido aprovado por 
unanimidade de votos. Coloco em votação a moção nº 41, 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 quinze 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.   


