
                   
 
           Ata da Reunião Ordinária de 05 de setembro 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 
cinco de setembro    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 Adair Klein, e 
após, a acompanhar a execução do hino municipal. Coloco em discussão a ata 
da reunião ordinária do dia vinte e nove     de agosto   de dois mil e vinte e dois. 
Não havendo oradores, coloco em votação a ata da reunião ordinária do dia 
vinte e nove       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: Lei Municipal nº 
2.296, Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o BRDE 
– Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, e dá outras 
providências.  OP. nº 189, encaminha o Projeto de Lei nº 77/2022, que Dispõe 
sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 e dá 
outras providências. OP. nº 191, Encaminha o Projeto de Lei nº 78/2022, que 
Autoriza o Município de Almirante Tamandaré do Sul a suplementar dotações 
no orçamento para o Exercício de 2022, no valor de R$ 1.459.175,00 e dá 
outras providências. OP. nº 192, Encaminha o Projeto de Lei nº 79/2022, que 
Autoriza o Município de Almirante Tamandaré do Sul a suplementar dotações 
no orçamento para o Exercício de 2022, no valor de R$ 60.000,00 e dá outras 
providências. Proposições apresentadas pelos  vereadores: Moção nº 47, 
autoria vereadora Guiomar Teresinha Heckler, requer seja enviado ofício de 
congratulações para Sra. Odete Finck, Sra. Teresinha Ana Bervian, pela 
belissíma Oficina de Plantas Medicinais realizada no dia 01 de setembro na 
Escola Municipal Raimundo Nedel de Rincão do Segredo, bem como para o 
Grupo das Semeadoras da Esperança, representado pela Sra. Marlene 
Schmitz, Aline Leseux e Julia de Almeida, pela dedicação em desenvolver essa 
importante atividade de cultivo em nosso município. Moção nº 48, autoria 
vereadora Rosangela Strack, subscrito por demais parlamentares, solicitam 
seja enviado ofício de congratulações para Sra. Vera Lúcia Santos da Silva, 
bem como aos filhos Wilian e José, pela sua participação representando o 
município de Almirante Tamandaré do Sul na Expointer. Os produtos 
comercializados na ocasião foram os alimentos da agricultura familiar, que 
incluem pães, salgados de diversos tipos, massas, torteis, entre outros. 
Parabéns pelo empenho e dedicação em representar o município nessa 
importante feira que ocorre entre 27 de agosto a 4 de setembro. Moção nº 49, 
autoria de todos os parlamentares, seja enviado Ofício  Excelentíssimo 
Governador do Estado do Rio Grande do Sul e ao Excelentíssimo Vice-
Governador e Secretário da Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, em  



 
 

atenção a esta Moção de Solidariedade ao chamamento de todos os  aprovados 
na primeira fase do concurso vigente da SUSEPE-RS, para que sejam 
convocados para a segunda fase (teste de aptidão física), prevista no 
certame. Exposição de Motivos: Assunto: Chamamento dos 744 Aprovados na fase 
objetiva do Concurso da Susepe 2022 para a realização do Teste de Aptidão Física – TAF – e 
demais etapas do certame. O concurso estabeleceu que para aprovação na fase 
objetiva os candidatos deveriam atingir 60 pontos para seguir nas próximas 
etapas, sendo que 3744 candidatos atingiram tal índice. Porém, o edital 
restringiu à próxima etapa 3000 candidatos. Nós estamos buscando o 
chamamento dos 744 aprovados para realização das próximas etapas a fim de 
gerar economia para o estado e celeridade ao processo.  O chamamento é 
possível e respaldado por meio da súmula 473 do STF que é a conveniência e 
oportunidade, não ferindo a isonomia e legalidade do certame. Nesse contexto, 
é importante citar que o edital por sua vez já teve duas retificações anteriores 
com base na súmula 473, além disso, os candidatos ficariam à disposição do 
governo em cadastro reserva, não havendo obrigatoriedade de nomeação pelo 
governo.  Outro ponto fundamental de ser esclarecido é de que dos candidatos 
que foram para as próximas fases mais de 600 já foram eliminados, ou seja, a 
expectativa da administração pública de ter em seu cadastro de reserva 3000 
candidatos está sendo frustrada; para que essa expectativa seja atingida e 
para completar o quadro de cadastro reserva é uma das razões pelas quais o 
chamamento dos 744 aprovados excedentes pode ocorrer. Por fim, poderão 
ser utilizados testes de aptidão física já pagos pelo Governo para o cargo de 
Agente Penitenciário Administrativo (APA) que não serão utilizados, porém 
podem ser remanejados para o cargo de Agente penitenciário (AP). Assim, se 
aprovada REQUER: a)Seja enviada ao Excelentíssimo Governador do Estado 
do Rio Grande do Sul – Sr. Ranolfo Vieira Júnior; b)Seja enviada ao 
Excelentíssimo Secretário da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos – Sr. Mauro Luciano Hauschild; c)Seja enviada ao Ilustríssimo 
Superintendente dos Serviços Penitenciários – SUSEPE-RS – Sr. José Giovani 
Rodrigues de Souza. 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 79/2022,  
autoria Poder Executivo Municipal, Ementa:  Autoriza o Município de Almirante 
Tamandaré do Sul a suplementar dotações no orçamento para o Exercício de 
2022, no valor de R$ 60.000,00 e dá outras providências. Fez leitura da 
justificativa do Projeto de Lei nº 79/2022. Parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças, Projeto de Lei nº 079/2022, autoria Poder Executivo Municipal, 
Ementa: Autoriza o Município de Almirante Tamandaré do Sul a suplementar 
dotações no orçamento para o Exercício de 2022, no valor de R$ 60.000,00 e 
dá outras providências.  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, 05 de setembro 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 079/2022, Ementa: Autoriza o Município 
de Almirante Tamandaré do Sul a suplementar dotações no orçamento para o 
Exercício de 2022, no valor de R$ 60.000,00 e dá outras providências. Parecer: 
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, 05 de setembro 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 79/2022, autoria  Poder Executivo Municipal. Não havendo 
oradores, coloco em votação o Projeto de Lei nº 79/2022, autoria Poder 
Executivo Municipal, juntamente com os pareceres das comissões,  tendo sido 
aprovado por  unanimidade de votos em plenário. Coloco em discussão a 
moção  nº 47, autoria  vereadora Guiomar Teresinha Heckler,  a moção nº 48, 
autoria vereadora Rosangela Strack,  subscrito por demais parlamentares,  e a 
moção nº 49, autoria de todos os parlamentares,  apresentadas  na matéria do 
expediente da presente reunião. A vereadora Guiomar Teresinha Heckler 
solicitou a palavra, e colocou, que a proposição de sua autoria esta a 
disposição dos vereadores que desejarem subscrever. Coloco em votação a 
moção  nº 47, autoria vereadora  Guiomar Teresinha Heckler,  tendo sido 
aprovado por unanimidade de votos. Coloco em votação a moção  nº 48, 
autoria vereadora  Rosangela Strack, subscrito por demais parlamentares,  
tendo sido aprovado por unanimidade. Coloco em votação a moção  nº 49, 
autoria de todos os parlamentares,  tendo sido aprovado por unanimidade. Não 
havendo manifestação para o espaço reservado as explicações pessoais, 
comunico que a próxima reunião ordinária será realizada no dia doze de 
setembro   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. 


