
   
 
   Ata da Reunião Ordinária do dia 15 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 quinze    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, servidoras Bruna e 
Liria. Convido a todos a ouvir a leitura de um trecho da bíblia que foi feito pelo   
vereador Ironi José Sebben.      Coloco em discussão a ata da reunião ordinária 
do dia oito    de agosto   de dois mil e vinte e dois.  Não havendo oradores, 
coloco em votação a ata da reunião ordinária do dia oito     de agosto 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 181, encaminha o Projeto de Lei nº 73/2022, que Autoriza o 
Município de Almirante Tamandaré do Sul a suplementar dotações no 
orçamento para o Exercício de 2022 e dá outras providencias.   OP. nº 182, 
encaminha o Projeto de Lei nº 74/2022, que Altera disposições da Lei Municipal 
nº 1.951/2018, que Dispõe sobre os empreendimentos e atividades utilizadoras  
de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental passiveis ou não de 
licenciamento, e ou, autorização ambiental no Município de Almirante 
Tamandaré do Sul, institui seus valores e dá outras providencias.  Lei Municipal 
nº 2.291, Dispõe sobre a regulamentação do piso dos agentes comunitários de 
saúde e de combate a endemias e dá outras providências. Lei Municipal nº 
2.292, Autoriza a contratação emergencial de um Operário. Proposições 
apresentadas pelos vereadores: Indicação nº 76, Autoria: Vereadora Guiomar 
Teresinha Heckler. Solicita seja avaliado a possibilidade de adquirir um 
triturador de folhas e galhos de árvores. Moção de Pesar nº 42, autoria de 
todos os Parlamentares, requerem seja registrado nos Anais da Casa, o 
falecimento do Sr. Ademar Schneider, óbito ocorrido no dia 07.08.2022. 
Requerem ainda, seja enviado ofício aos familiares, para em nome do Poder 
Legislativo de Almirante Tamandaré do Sul, manifestar votos de profundo pesar 
pelo falecimento.  Não havendo 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 73,2022, autoria 
Poder Executivo Municipal, Ementa: Autoriza o Município de Almirante 
Tamandaré do Sul a suplementar dotações no orçamento para o Exercício de 
2022 e dá outras providencias.   Fez leitura da justificativa do Projeto de Lei nº 
73/2022. Fez leitura do parecer proposto pela Comissão de Justiça e Finanças 
ao Projeto de Lei nº 73,2022, autoria Poder Executivo Municipal, Ementa: 
Autoriza o Município de Almirante Tamandaré do Sul a suplementar dotações 
no orçamento para o Exercício de 2022 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, 15 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 73,2022, autoria Poder Executivo 
Municipal, Ementa: Autoriza o Município de Almirante Tamandaré do Sul a 
suplementar dotações no orçamento para o Exercício de 2022 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, 15 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 73/2022, autoria Poder 
Executivo Municipal. A vereadora Rosangela Strack solicitou a palavra, tendo 
sido concedido, e colocou:  Boa noite a todos, queria fazer um pequeno 
comentário a respeito desse projeto de nº 73, de suplementação de recursos, e 
dizer que a gente vê que a administração e essa coligação vem trabalhando 
muito bem no cuidado com a vida das pessoas esse projeto é mais um projeto 
que merece aplausos,  sou favorável desde já e dizer que com certeza a 
compra de uma ambulância semi UTI é o cuidado que se tem com nosso povo 
tamandareense, com certeza ninguém quer ocupar isso  nós não queremos, 
não queremos que o povo precise mas infelizmente vai chegar um momento 
que alguém vai precisar  e que coisa boa nós poder ter uma ambulância 
qualificada para atender a nossa população, então agradeço e parabenizo a 
administração bem como essa coligação que vem trabalhando unida para 
atender bem o nosso povo. Em seguida, o Sr. Presidente coloco em votação o 
projeto de lei nº 73/2022, autoria Poder Executivo Municipal, juntamente com 
os pareceres das comissões, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. 
Projeto de Lei nº 74,2022,  autoria Poder Executivo Municipal, Ementa: Altera 
disposições da Lei Municipal nº 1.951/2018, que Dispõe sobre os 
empreendimentos e atividades utilizadoras  de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental passiveis ou não de licenciamento, e ou, autorização 
ambiental no Município de Almirante Tamandaré do Sul, institui seus valores e 
dá outras providencias.  Fez leitura da justificativa do Projeto de Lei nº 74/2022. 
Fez leitura do parecer proposto pela Comissão de Justiça e Finanças ao 
Projeto de Lei nº 74/2022, autoria Poder Executivo Municipal, Ementa: Altera 
disposições da Lei Municipal nº 1.951/2018, que Dispõe sobre os 
empreendimentos e atividades utilizadoras  de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental passiveis ou não de licenciamento, e ou, autorização 
ambiental no Município de Almirante Tamandaré do Sul, institui seus valores e 
dá outras providencias.    A Comissão de Justiça e Finanças, diante de uma 
detida 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, 15 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 74,2022, autoria Poder Executivo Municipal.    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, 15 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 74/2022, autoria Poder Executivo Municipal. A vereadora Rosangela Strack 
solicitou a palavra, e colocou: Só uma palavrinha a respeito desse projeto tão 
importante também om74, agradecer o trabalho do setor ambiental feito pela 
Loeci e pelo seu Dario e também pelo pessoal da secretaria, a administração 
também por estar pensando e analisando sempre o melhor e aqui 
especialmente a gente tem que citar o nosso pequeno agricultor  que vai ser 
beneficiado com esse projeto na redução dos valores de taxas dos  
licenciamentos ambientais que eles forem necessitar, pedir então a metade 
cinquenta por cento é muito bom eu acredito que já é um incentivo para essa 
classe dos pronafeanos então e a gente fica feliz por estar analisando um 
projeto como esse, então por mais projetos assim, muito bom, obrigado. Coloco 
em votação o Projeto de Lei nº 74/2022, autoria Poder Executivo Municipal, 
juntamente com os pareceres das comissões, 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 dois 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.  


