
      
 
      Ata da Reunião Ordinária, 12 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 
doze de setembro    de dois mil e vinte e dois.  Conforme registro, presentes os 
vereadores:  Salete Ely, Rosangela Strack;  Elio Aires; Ironi José Sebben; Adair 
Klein; Fabiane Denicoló,  Vali Evaristo Giacomelli e Ismael Marcelo Steilmann. 
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 fara a seguir. Solicito a secretaria da mesa 
vereadora Salete Ely a proceder a leitura da Convocação do 2º suplente de  
vereador Ismael Marcelo Steilmann, do Progressistas. Fez leitura: Convocação 
nº 20/2022, Cleomar Alves de Freitas, Presidente da Câmara Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
Convoca o 2º Suplente de Vereador Sr.  Ismael Marcelo Steilmann, do 
Progressistas, a assumir como integrante do Poder Legislativo nesta data, 
tendo em vista o atestado médico apresentado pela Vereadora Guiomar 
Teresinha Heckler, o qual se encontra em anexo.   Sala das Reuniões Osvaldo 
Vieira Sarmento, 12 de setembro de 2022. Coloco em discussão a ata da 
reunião ordinária do dia cinco     de setembro    de dois mil e vinte e dois. Não 
havendo oradores, coloco em votação a ata da reunião ordinária do dia cinco    
de setembro   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: Lei Municipal nº 2.297, 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.   
Decreto Executivo nº 76, Abre Crédito suplementar nas dotações no orçamento 
para o Exercício de 2022, no valor de R$ 60.000,00 e das outras providências. 
Não havendo inscrição para pronunciamento no espaço reservado ao pequeno 
expediente, deu início ao espaço reservado ao grande expediente, e concedeu 
a palavra ao vereador Ironi José Sebben, Bancada MDB, conforme inscrição. O 
vereador Ironi José Sebben colocou (na íntegra): Quero cumprimentar o senhor 
presidente Cleomar, assessora jurídica Micheli, secretária da mesa Salete, 
colegas vereadoras, vereadores, servidoras da Casa Bruna e Liria, e as 
pessoas que estão através do facebook assistindo-nos. Usei esse espaço 
senhor presidente primeiramente quero falar um pouquinho sobre a festa, a 
festa da independência aonde foi uma parceria juntamente com o colégio 
estadual  e a administração pública até me atrasei mas vamos fazer uma 
moção para a próxima semana parabenizando a todos pela excelente festa, 
pela organização, pela quantidade de pessoas, do público, e uma das coisas é 
certa que a gente aprendeu que para fazer uma boa festa onde que o povo 
compareça  tem que  ter música boa, banda boa e ontem  foi um evento foi 
uma  confirmação disso, então parabenizar todas as pessoas através da 
diretora do colégio a Dilse, com toda a diretoria da escola, administração 
municipal pela excelente festa. Também queria em nome dos cavaleiros e do  



 
 

CTG Lageano das Coxilhas fazer  um agradecimento muito especial de uma 
pessoa e é uma pessoa que esta sempre assistindo nós cada vez que vou na 
Linha Vitória me fala que está sempre assistindo nós que é o senhor Nelson 
Rockenbach, fazer um agradecimento pelo ato de carinho que ele fez porque 
tem poucas pessoas  que tem a hombridade de fazer o que o Nelson fez que 
espera os cavaleiros que desfilaram e foram  até o CTG  dar refrigerante, uma 
cervejinha também ele deu, cerveja sem álcool, agua mineral então esse 
agradecimento vem pelo ato que ele fez é um ato muito louvável.  Hoje  de 
manhã esteve la em casa o Tranquilo Grespan  que é um dos membros da 
corrente do amor pedindo para minha esposa, nós  como presidente da 
comunidade  São Joao Batista para botar no grupo aonde para as pessoas 
ajudar arrecadar comida para levar para as pessoas, porque ontem o padre 
cobrou que é para nós ajudar porque tem muitas pessoas passando fome e 
não é muito longe já é aqui em carazinho, que não tem nem comida para dar 
para seus filhos então é preocupante, nos num ano de eleição, logo no mês 
que vem já tem uma eleição para presidente, deputado  estadual e federal e 
nosso brasil esta numa situação do jeito que está, confesso para vocês meus 
colegas a pouco tem atrás, nos falando aqui de sair nas casas pedir voto para 
deputado federal para que eles mandem verbas para o município e para o  
município as verbas saem  muito bem, mas tenho até vergonha de sair nas 
casas pedir voto     pela situação que esta, pela pobreza que esta, vão dizer 
assim os deputados não podem fazer nada o governo não pode fazer nada 
porque as pessoas não querem trabalhar, eu acho que nossos  governantes 
tem que fazer é colocar empresas para ter cargo onde as pessoas conseguem 
trabalhar porque hoje é uma vergonha, um pobre não entra mais dentro de um 
mercado porque não tem  dinheiro para comprar, um ano e pouco atrás ia fazer 
um rancho muito grande gastava  oitocentos pila e hoje com quinhentos reais 
entra no mercado e sai com a sacolinha na mão e o pobre que ganha um 
salário mínimo vai comprar oque, o pobre que tem que comprar remédio, tem 
que pagar aluguel, luz e agua, então é feio de ter pessoas  se matando por 
causa de politica por causa de lula por causa de Bolsonaro, semana passada 
dois colegas, dois   amigos se mataram a facada por causa de política  e o 
brasil esta nessa situação então infelizmente a coisa é muito triste a gente fica 
até sem jeito de pedir votos na casas. Quero falar um pouco sobre  o projeto 
058 que vamos aprovar, com certeza vamos aprovar, que é para o término do 
asfalto da linha vitória até na ponte da cauna, eu só espero meus colegas 
vereadores porque falam que esse asfalto é do pavimenta do governo, verba 
estadual, sim é oitocentos mil reais do pavimenta verba estadual mas isso vai 
ser trinta por cento do que a administração publica vai colocar hoje nós vamos 
aprovar mais um milhão,  quatrocentos e cinquenta e nove, mas um milhão é 
para aquela obra então não vai ser uma obra do governo do estado onde que é 
trinta por cento, sim  o governo do estado ajudou, mas  vamos dizer assim isso 
aqui é uma obra publica uma obra onde que a administração, o povo de 
tamandaré  com os recursos próprios esta colocando então com certeza todos 
os vereadores vão aprovar porque se nós não aprovar a obra vai parar, o 
prefeito inclusive esteve agora aqui onde a gente faz um agradecimento, o 
prefeito e o engenheiro esteve aí mas  se nós não aprova esse um milhão essa 
obra para e nós não queremos que isso aconteça, então desde já agradecer  



 
 
todos os colegas que vão aprovar e esperamos que o povo saia dizendo assim 
que isso aqui é uma obra com grande participação da administração pública, 
muito obrigado. Após 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 78/2022, 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$ 
1.459,175.000 e dá outras providências.  Fez leitura da justificativa do Projeto 
de Lei nº 78/2022. Parecer da Comissão de Justiça e Finanças, Projeto de Lei 
nº 78/2022, 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$ 1.459,175.000 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, 12 de setembro de 
2022. Ver. Vali Evaristo Giacomelli-Presidente, Ver. Ironi José Sebben-
Secretário, Ver. Ismael Marcelo Steilmann, Membro nomeado. Parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social, Projeto de Lei nº 78/2022, 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$ 1.459,175.000 e dá outras providências.  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, 12 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 78/2022, autoria Poder Executivo Municipal. 
Não havendo oradores, coloco em votação o Projeto de Lei nº 78/2022, 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 dezenove 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.  


