
         
 
          Ata da Reunião Ordinária 29 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 
vinte e nove     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, e a todos que acompanham pelas redes sociais o facebook. 
Convido a todos a ouvir a leitura de um trecho da bíblia que foi feito pelo   
vereador Vali Evaristo Giacomelli. Coloco em discussão a ata da reunião 
ordinária do dia vinte e dois     de agosto   de dois mil e vinte e dois. Não 
havendo oradores, coloco em votação a ata da reunião ordinária do dia vinte e 
dois      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. A secretária fez leitura:  
Correspondência recebida do Poder Executivo Municipal:  Edital nº 03/2022, 
Define data e horário de Audiência Pública, para analise, discussão, apreciação 
e aprovação eu audiência pública das metas e prioridades para a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 2023, sendo dia 29 de agosto 2022, as 14 horas.  Lei 
Municipal nº 2.295, 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 75, Abre Crédito Suplementar dotação no 
orçamento para o Exercício de 2022 e dá outras providencias.  OP. nº 188, 
encaminha o Projeto de Lei nº 76/2022, que Autoriza o Poder Executivo a 
contratar operação de crédito com o BRDE - Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul, e dá outras providências. Correspondência 
recebida de diversos: Ofício nº 18/2022, recebido da Escola Municipal de 
Educação Infantil Cantinho da Criança, solicita empréstimo do espaço da 
Câmara para realização da Formatura da turma Pré II, no dia 08 de dezembro 
do ano corrente, as 19 horas. Elisandra Fatima de Oliveira, Diretora. 
Proposições apresentadas pelos vereadores: Indicação nº 80, Vereador 
Cleomar Alves de Freitas (BUDE). a) Solicita seja providenciado com urgência 
a substituição da calha da quadra de Esportes da Escola Raimundo Nedel de 
Rincão do Segredo a qual faz divisa com a propriedade do Sr. Jorge Allebrandt, 
devido as chuvas a calha existente não suporte o escoamento total da água 
que acaba por desaguar dentro da casa do Sr. Jorge.  b)Solicita seja realizado 
uma vistoria no telhado do posto de saúde de Rincão do Segredo, pois devido 
as fortes chuvas com temporal, acabou deslocando na parte da Rua Luis Greff. 
Indicação nº 81, Autoria: Vereadora Rosangela Strack.  Solicita ao Poder 
Executivo Municipal que seja analisado a possibilidade de efetuar Convênio e / 
ou parceria com a ACAPA ( Associação Carazinhense de Proteção aos 
Animais),  e / ou com outra entidade para gestão de animais abandonados ex; 
cães e gatos, estando previstos serviços de resgate, tratamento, castração, 
abrigo, alimentos, água e doação dos animais recolhidos, tendo em vista 
inúmeros animais no município em situação de abandono nas ruas. Moção nº  



 
 

44, autoria vereadora Guiomar Teresinha Heckler,  requer seja  enviado ofício 
de congratulações ao Presidente, bem como a diretoria do Grupo de Terceira 
Idade Sempre Alegre de Almirante Tamandaré do Sul e demais sócios, 
parabenizando pelo grande sucesso empenho e dedicação de todos os 
envolvidos,  pela realização deste tradicional evento que foi realizado no 
domingo dia 28 de agosto do corrente ano. A festa estava linda e contou com a 
participação de vários grupos de cidades vizinhas que vieram prestigiar este 
belíssimo evento do Grupo Sempre Alegre. Moção nº 45, autoria  Vereadora 
Rosangela Strack, subscrito pelos vereadores:   Guiomar Teresinha Heckler,  
Adair Klein;  Cleomar Alves de Freitas; Ironi José Sebben; Elio Aires; Fabiane 
Regina Denicoló;   Salete  Ely, requerem   seja enviado ofício de 
Congratulações parabenizando a Cresol de Almirante Tamandaré do Sul  pelos 
seus 20 anos de atuação, bem como a todos os funcionários pelo brilhante 
trabalho prestado aqui no Município. Moção nº 46, autoria  Vereadora 
Rosangela Strack, subscrito pelos vereadores:   Guiomar Teresinha Heckler,  
Adair Klein;  Cleomar Alves de Freitas; Ironi José Sebben; Elio Aires; Fabiane 
Regina Denicoló;   Salete  Ely, requerem seja  enviado ofício de congratulações 
para SD. Sra. Priscila de Bairros Figueiro, pelo trabalho desenvolvido com os 
três Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), 
de 6 a 15 anos que são atendidos pelo CRAS, receberam a visita da Soldado 
Priscila de Bairros Figueiró. Priscila dirigiu sua fala aos assuntos que vem 
sendo abordados nos encontros destes Grupos, foram pautas principais da 
conversa assuntos como; bullying, respeito, empatia e cidadania. O objetivo 
deste tipo de atividade é o de reforçar os conhecimentos e práticas das 
crianças em relação à tais assuntos que são cruciais para a formação da 
personalidade e para a vida em sociedade. 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. Fez leitura: 
Projeto de Lei nº 76/2022, autoria Poder Executivo Municipal, Ementa: Autoriza 
o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o BRDE - Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, e dá outras providências. Fez 
leitura da justificativa do Projeto de Lei nº 76/2022. Parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças, Projeto de Lei nº 76/2022, autoria Poder Executivo 
Municipal, Ementa: Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito 
com o BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça e Finanças, diante de uma 
contundente 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, 29 de agosto de 2022. Ver. Vali Evaristo Giacomelli-Presidente, 
Ver(a). Guiomar Teresinha Heckler-Secretária, Ironi José Sebben-Membro. 
Parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, Projeto de Lei nº 
76/2022.  A Comissão de Ordem Econômica e Social, diante do parecer 
emitido pela Comissão de Justiça e Finanças, entende que o Projeto de Lei em 
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, 29 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 76/2022, autoria Poder Executivo 
Municipal. A vereadora Rosangela Strack solicitou a palavra, sendo concedido, 
e colocou (na íntegra): Boa noite a todos, uso a palavra nesse momento para 
defender esse projeto do financiamento, que é o projeto de lei de nº 76 de 
2022, que trata de um financiamento de um milhão de reais, entendo ser um 
financiamento muito importante aonde serão investidos em iluminação pública, 
iluminação de led e também as placas fotovoltaicas que seriam as placas 
solares, entendo também ser um projeto viável e até quero parabenizar a 
administração municipal por ter enviado esse importante projeto para nós 
porque na  verdade na simulação o prefeito poderia jogar, o prazo de carência 
seria de 48 meses certo jurídica, e ele optou se assim for aprovado por essa 
colenda casa esse projeto, começar pagar, ele optou por apenas um ano de 
carência e assim já começar a pagar esse financiamento, achei muito 
importante essa decisão dele porque isso mostra que ele quer fazer um 
financiamento mas ao mesmo tempo ele já quer na administração dele 
começar o pagamento e não deixar tudo para as próximas administrações, isso 
é louvável, achei muito bonito da parte da administração isso, também quero 
agradecer porque também eu tinha feito uma indicação sobre isso no dia 20 de 
junho de 2022 também foi ao encontro de um pedido e de uma pauta 
importante eu acredito que o município poupara e de alguma forma em algum 
momento a população também será beneficiada porque reduzira sim o custo da 
iluminação pública, não sabemos o quanto ainda mas com certeza alguma 
coisa ira beneficiar também a nossa população, então um projeto importante, 
sou favorável e peço o apoio de todos.  Após, coloco em votação o Projeto de 
Lei nº 76/2022, autoria Poder Executivo Municipal, juntamente com os 
pareceres das comissões, tendo sido aprovado por unanimidade de votos.  
Coloco em discussão a moção nº 44, autoria vereadora Guiomar Teresinha 
Heckler, apresentada e lida na matéria do expediente da presente reunião. Não 
havendo oradores, coloco em votação a moção nº 44, autoria vereadora 
Guiomar Teresinha Heckler, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. 
Coloco em discussão a moção nº 45, autoria vereadora Rosangela Strack, 
subscrita pelos vereadores:  Cleomar Alves de Freitas; Guiomar Teresinha 
Heckler; Elio Aires, Maria Salete da Silva Ely; Fabiane Regina Denicolo; Ironi 
José Sebben; Adair Klein apresentada e lida na matéria do expediente da 
presente reunião. Não havendo oradores, coloco em votação a moção nº 45, 
tendo sido aprovado por unanimidade de votos. Coloco em discussão a moção 
nº 46, autoria vereadora Rosangela Strack, subscrita pelos vereadores 
Cleomar Alves de Freitas; Guiomar Teresinha Heckler; Elio Aires, Maria Salete 
da Silva Ely; Fabiane Regina Denicolo; Ironi José Sebben; Adair Klein, 
apresentada e lida na matéria do expediente da presente reunião. Não 
havendo oradores, coloco em votação a moção nº 46, apresentada e lida na 
matéria do expediente da presente reunião, 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 cinco de setembro   do ano corrente, com início as 
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.  


