
                                         
 
         Ata da Reunião Ordinária de 22 de agosto 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 dois    de agosto   de dois mil e vinte e dois.  Conforme registro, 
presentes os vereadores:  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, colegas vereadoras, vereadores, servidoras 
Bruna e Liria. Convido a todos a ouvir a leitura de um trecho da bíblia que foi 
feito pela   vereadora Salete Ely.  Coloco em discussão a ata da reunião 
ordinária do dia quinze     de agosto   de dois mil e vinte e dois.  Não havendo 
oradores, coloco em votação a ata da reunião ordinária do dia quinze     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: OP. nº 184, encaminha o Projeto 
de Lei nº 75/2022, 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 2.293, Autoriza o Município de Almirante 
Tamandaré do Sul a suplementar dotações no orçamento para o Exercício de 
2022 e dá outras providências. Lei Municipal nº 2.294,  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 providências.    
Decreto Executivo nº 72, Abre Crédito Suplementar no orçamento para o 
Exercício de 2022 e dá outras providencias. Proposições apresentadas pelos 
Vereadores:  Indicação nº 77, autoria Vereadora Rosangela Strack.  Solicita 
que a Administração Municipal estude a possibilidade de construir junto a praça 
municipal a casa do Artesão, tendo em vista proporcionar valorização do 
artesanato local, sendo o referido o ponto ideal para desenvolver mais a pratica 
da atividade por ser um local de maior circulação de pessoas. Indicação nº 78, 
autoria Vereadora Guiomar Teresinha Heckler.   Solicita ao Poder Executivo 
Municipal para que seja avaliado a possibilidade de adquirir um caminhão 
Caçamba Raspadora Scraper, para Secretaria Municipal de Obras. Indicação 
nº 79, autoria: Vereador Cleomar Alves de Freitas (BUDE) e Vereador Adair 
Klein. Solicita ao setor competente do Poder Executivo Municipal, através da 
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Lazer, um portão eletrônico, e 
também seja adquirido um interfone para colocar no portão eletrônico  da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Nedel de Rincão do 
Segredo. Moção  de Aplauso nº 43, autoria vereadora Salete Ely,  requer  o 
envio de  ofício de congratulações ao Tenente  da Brigada Militar de Carazinho 
Marcelo Rodrigo Petry, ao Soldado Anselmo Nardel Ferrazza, Comandante do 
GPM de Almirante Tamandaré do Sul, e a Soldado Pricila de Barrros Figueiró,  
pela brilhante iniciativa em implantar   e   desenvolver o     Programa  
Educacional de Resistência as Drogas e Violência-PROERD nas escolas da  



 
 

rede pública estadual e municipal de nosso município, levando aos alunos dos 
5º e 7º anos das escolas uma ação comprometida com a formação de valores 
para a escolha de uma vida segura e responsável.  Além dos policiais militares 
envolvidos no referido projeto, também    são merecedores de nossos   
aplausos os 25 (vinte e cinco) alunos formados no programa, e os professores 
responsáveis pelas turmas, devendo ser enviado ofício aos mesmos, os 
parabenizando por este magnífico programa com caráter social preventivo.   
Recebam desta forma o reconhecimento e as homenagens do Poder 
Legislativo Municipal de Almirante Tamandaré do Sul.  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. Fez leitura: Projeto de Lei nº 
75/2022, 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 providências. Fez leitura da justificativa do 
Projeto de Lei nº 75/2022. Parecer da Comissão de Justiça e Finanças, Projeto 
de Lei nº 75/2022, 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 providências. A Comissão de 
Justiça e Finanças diante de uma detida análise, 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, 22 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 75/2022. A Comissão de Ordem Econômica e Social, 
diante do parecer emitido pela Comissão de Justiça e Finanças, entende que o 
Projeto de lei em preço 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, 22 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 75/2022, autoria 
Poder Executivo Municipal. Não havendo oradores, coloco em votação o 
projeto de lei nº 75/2022, autoria poder executivo municipal, juntamente com os 
pareceres das comissões, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. 
Coloco em discussão a moção de aplauso nº 43, autoria da vereadora Salete 
Ely, apresentada e lida na matéria do expediente da presente reunião.  Não 
havendo oradores, coloco em votação a moção de aplauso nº 43, autoria 
vereadora Salete Ely, tendo sido aprovado por unanimidade de votos em 
Plenário. Não havendo manifestação para o espaço reservado as explicações 
pessoais, comunico que a próxima reunião ordinária será realizada no dia vinte 
e nove 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.  


