
          
 
             Ata da Reunião Ordinária, 19 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 
dezenove de setembro    de dois mil e vinte e dois. Conforme registro, 
presentes os vereadores:    Salete Ely, Elio Aires; Ironi José Sebben; Adair 
Klein; Fabiane Denicoló, Ismael Marcelo Steilmann, Helena Schmitz Kai.  
Cumprimentou a assessora jurídica Micheli Fardo, secretária da mesa Salete 
Ely, colegas vereadoras, vereadores, servidora Bruna, o Sr. Nelson Schmit que 
está presente, a todos que acompanham pelo face book, e a Liria.   Convido a 
todos a ouvir a leitura de um trecho da bíblia que foi feito pelo vereador Elio 
Aires. Solicito a secretaria da mesa vereadora Salete Ely a proceder a leitura 
da convocação do suplente de vereador Sra. Helena Schmitz Kai, Bancada 
PDT, e da convocação do suplente de vereador Ismael Marcelo Steilmann, do 
Progressistas. A secretária fez leitura: Convocação  nº 21/2022, Cleomar Alves 
de Freitas,  Presidente da Câmara Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas, convoca o 3º Suplente de 
Vereador Sra. Helena Schmitz Kai,    do Partido Democrático Trabalhista,   a 
assumir como integrante do Poder Legislativo na data de hoje, 19 de 
setembro/2022,     tendo em vista   o pedido de licença para tratar de assuntos 
particulares  apresentado pelo   Vereador Vali Evaristo Giacomelli, sem direito 
a remuneração. Sala das Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 19 de setembro 
de 2022. Convocação nº 22/2022, 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 na data de hoje, 19 de setembro/2022,     tendo em vista   o pedido 
de licença para tratamento de saúde   apresentado pela   Vereadora Rosangela 
Strack, com  direito a remuneração. Sala das Reuniões Osvaldo Vieira 
Sarmento, 19 de setembro de 2022. Coloco em discussão a ata da reunião 
ordinária do dia doze     de setembro    de dois mil e vinte e dois.  Não havendo 
oradores, coloco em votação a ata da reunião ordinária do dia doze     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: Ofício nº 194, encaminha o Projeto de Lei nº 
80/2022, de 19 de setembro de 2022, Ementa: Autoriza a contratação 
emergencial de um professor.  Ofício nº 195, encaminha o Projeto de Lei nº 
81/2022, de 19 de setembro de 2022, Ementa:  Autoriza o Município de 
Almirante Tamandaré do Sul a suplementar dotações no orçamento para o 
Exercício de 2022, no valor de R$ 224.250,00 e dá outras providências. Lei 
Municipal nº 2.298, 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.  Decreto Executivo nº 77, Abre Crédito 
suplementar dotações no orçamento para o Exercício de 2022, no valor de R$ 
1.459.175,00 e das outras providências. Proposições apresentadas pelos 
vereadores: Indicação nº 82, Autoria Vereador Elio Aires.  Solicita ao setor  



 
 
competente do Poder Executivo Municipal que efetue o plantio de árvores de 
sombra na praça municipal, bem como o plantio de flores e também seja 
plantado árvore do tipo trepadeira na armação em madeira já existente na 
praça. Indicação nº 83, Autoria Vereadora Guiomar Teresinha Heckler.  Solicita 
que seja colocado placa informativa aos condutores que trafegam na rua 
Carlos Francisco Kloeckner em frente a Emei Cantinho da Criança. Moção nº 
50, autoria vereadora Guiomar Teresinha Heckler, subscrito por demais 
parlamentares. Solicitam seja enviado ofício de Congratulações parabenizando 
a Cresol de Almirante Tamandaré Sul pelos seus 14 anos de existência no 
município bem como a tosos os funcionários pelo brilhante trabalho prestado 
com muito comprometimento, profissionalismo, seriedade, responsabilidade e 
zelo para com os cooperados. Desejamos muito sucesso e essa Cooperativa, 
que cresça e se desenvolva sempre. Recebam desta forma o reconhecimento 
e as homenagens do Poder Legislativo Municipal. Moção nº 51, autoria de 
todos os Parlamentares. Solicitam seja enviado ofício de congratulações à 
Administração Municipal, à Secretaria Municipal de Educação, à Direção e 
CPM da Escola Estadual Almirante Tamandaré, parabenizando pela 
organização do Desfile Cívico e Festa da Independência ocorridos no dia 11 de 
setembro do corrente ano. Recebam desta forma, o reconhecimento e as 
homenagens dos integrantes deste Legislativo Municipal. Moção nº 52, autoria 
vereador Cleomar Alves de Freitas. Requer seja enviado ofício de 
Congratulações parabenizando a Cotrijal de Almirante Tamandaré Sul pelos 
seus 65 anos de existência bem como a tosos os funcionários pelo brilhante 
trabalho prestado com muito comprometimento, profissionalismo, seriedade, 
responsabilidade e zelo para com os cooperados. Desejamos muito sucesso e 
essa Cooperativa, que cresça e se desenvolva sempre. Recebam desta forma 
o reconhecimento e as homenagens do Poder Legislativo Municipal.  Moção nº 
53, autoria vereador Elio Aires. Solicita  seja enviado ofício de congratulações 
parabenizando a presidente, maestro, extensível os cumprimetos aos demais 
integrantes do Coral Cant’Art pela 19° realização do Encontro de Coros 
realizado no dia 17 de setembro do corrente ano, bem como ao Coral União da 
Serra, Coral Encantos de Coqueiros do Sul, Coral São José Maneador de Nova 
Boa Vista, pelas suas brilhantes apresentações no evento. Parabenizar 
também pelo excelente jantar organizado para bem receber os coralistas 
visitantes e comunidade em geral. Recebam desta forma o reconhecimento e 
as homenagens dos integrantes deste Legislativo Municipal. Moção de Pesar 
nº 54, autoria vereadora Salete Ely, requer, seja registrado nos Anais da Casa 
o falecimento de Ari da Silva Almeida, óbito ocorrido em 16 de setembro.  
Requer ainda, seja enviado ofício aos familiares para em nome do Poder 
Legislativo de Almirante Tamandaré do Sul, manifestar votos de profundo pesar 
pelo falecimento.  Moção nº 55,  autoria Vereadora Guiomar Teresinha Heckler, 
solicitando  seja  enviado ofício de Congratulações  aos servidores Municipal   
Claudionei Sampaio e Daniel da Silva e  Secretário de Obras Andre da Silva( 
pela cedencia dos Funcionários), o jovem Arthur de Oliveira  Pereira a senhora 
Lourdes Schverts , Julia de Almeida  , Marina Daut e ao Vice Prefeito Bruno 
José Heckler, Teresinha Ana B. Fiusiger e Glenio B.Kissmann( funcionários da 
EMATER).  Faz-se tal solicitação tendo em vista o companheirismo e 
disposição nos trabalhos referente à colheita de Lavandas realizado dia 14 de  



 
 
setembro do corrente ano. Recebam dessa forma o reconhecimento do Poder 
Legislativo Municipal. Moçao nº 56, autoria vereador Cleomar Alves de Freitas, 
subscrito por demais parlamentares, solicitando  seja enviado ofício de 
congratulações parabenizando a Patroa do CTG Lageano das Coxilhas e 
demais colaboradores pela realização do Tradicional Matambre Recheado, 
realizado no dia 18 de setembro de 2022, bem como ao professor de dança , 
extensível ao grupo da invernada, Adulta, Juvenil e Pré-Mirim e Dente de Leite 
do CTG. 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 80/2022, autoria 
Poder Executivo Municipal, Ementa: Autoriza a contratação emergencial de 
professor. Fez leitura da justificativa do Projeto de Lei nº 80/2022. Parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, Projeto de Lei nº 80/2022, autoria Poder 
Executivo Municipal, Ementa: Autoriza a contratação emergencial de professor. 
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 a apreciação e 
votação dos demais Edis.  Sala das Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 19 de 
setembro de 2022. Ver(a). Guiomar Teresinha Heckler-Presidente, Ver(a). 
Maria Salete da Silva Ely-Secretária Nomeada; Ver(a). Fabiane Regina 
Denicoló-Membro nomeada. Comissão de Ordem Econômica e Social, Projeto 
de Lei nº 80/2022, autoria Poder Executivo Municipal, Ementa: Autoriza a 
contratação emergencial de professor. 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, 19 de setembro de 2022. Ver. Elio Aires-
Presidente, Ver. Adair Klein-Secretário Nomeado, Ver(a). Helena Schmitz Kai-
Membro nomeada.  Coloco em discussão os pareceres das comissões ao 
Projeto de Lei nº 80/2022, autoria Poder Executivo Municipal. Não havendo 
oradores, coloco em votação o Projeto de Lei nº 80/2022, autoria Poder 
Executivo Municipal, juntamente com os pareceres das comissões, tendo sido 
aprovado por unanimidade de votos. Fez leitura: Projeto de Lei nº 81/2022, 
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$ 224.250,00 e dá outras providencias. Fez leitura da 
justificativa do Projeto de Lei nº 81/2022. Parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças, Projeto de Lei nº 81/2022, 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$ 224.250,00 e 
dá outras providencias.  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 a apreciação e votação dos demais Edis.  Sala das Reuniões Osvaldo 
Vieira Sarmento, 19 de setembro de 2022. Ver(a). Guiomar Teresinha Heckler-
Presidente, Ver(a). Maria Salete da Silva Ely-Secretária Nomeada; Ver(a).  



 
 
Fabiane Regina Denicoló-Membro nomeada. Comissão de Ordem Econômica 
e Social, Projeto de Lei nº 81/2022, 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$ 224.250,00 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, 19 de setembro de 2022. Ver. Elio Aires-Presidente, Ver. Adair 
Klein-Secretário Nomeado, Ver(a). Helena Schmitz Kai-Membro nomeada. 
Coloco em discussão os pareceres das comissões ao Projeto de Lei nº 
81/2022, autoria Poder Executivo Municipal. O Vereador Ironi José Sebben 
solicitou a palavra, tendo sido concedido, e colocou: “Por motivo de  não poder 
chegar  no horário, e  por fazer  parte da comissão  de Justiça e Finanças, eu  
gostaria que o presidente da Comissão de Justiça e Finanças  ou vossa 
excelência ou a doutora nossa  jurídica explicasse um pouquinho melhor sobre 
esse projeto até porque as pessoas que estão nos assistindo  pelas redes 
sociais vão pensar assim,  na segunda passada nós aprovamos um milhão de 
reais para aquela obra lá e  para quem tá escutando assim pode até pensar 
hoje novamente nós vamos  aprovar mais R$ 224.000, 00,  eu até eu entendi o 
projeto mais ou menos como é,  só que não sei explicar eu gostaria se pudesse 
a nossa jurídica explicar bem. Até para os ouvintes não   dizer que nós  
aprovamos em uma sessão um  milhão de reais e agora novamente  nós 
aprovar mais R$ 224.250,00  né, só  se ela pudesse explicar  qual é o motivo 
desse projeto aqui aonde que é para chão e coisa assim para ser mais bem 
informado,  que amanhã ela fora alguém vai dizer mas quanto dinheiro tão 
gastando mais  duzentos e poucos mil onde é que nós vereadores podemos 
saber explicar qual  o motivo desse projeto está sendo aprovado. A assessora 
jurídica Micheli fardo fez uso da palavra, e colocou: Diz na justificativa que 
houve que houve um lapso na questão do recurso ao invés de ser para material 
de consumo que é para compra de rachão esse valor foi para obras e 
instalações.  Então seria impossível né justificar a compra por essa rubrica, 
então é uma adequação de valores ao invés de obras e instalações esses R$ 
224.250,00 vão ser para material de consumo então para compra de ração.  O 
vereador Ironi colocou:  Então na verdade esses duzentos e vinte e quatro tá 
junto com aquele um milhão de reais, bem explicado obrigado.  A vereadora 
Guiomar solicitou a palavra, e colocou: Também tá escrito aqui embaixo tá 
escrito assim diante disso estamos apenas alterando parte da dotação prevista 
no projeto originário para que seja possível adquirir apenas a quantidade de 
carga de ração necessária para o município,  se o colega a vereador 
acompanhar aqui vai ver que é tudo certo,  tá bom,  obrigada. O vereador Ironi 
colocou: Obrigado colega, eu entendi né só que eu pedi explicação porque as 
pessoas que estão nos assistindo eles ficam meio confuso e não sabem, dizer 
mais duzentos e poucos mil, mas é bom se explicar, obrigado colega.  
Vereadora Guiomar: Conforme a nossa jurídica explicou é só uma adequação. 
O Sr. Presidente coloco em votação o Projeto de Lei nº 81/2022, autoria Poder 
Executivo Municipal, juntamente com os pareceres das comissões, tendo sido  



 
 
aprovado por unanimidade.  Dando prosseguimento, coloco em discussão,  a 
moção nº 50, autoria vereadora Guiomar Teresinha Heckler, subscrito por 
demais parlamentares,    a  moção nº 51, autoria de todos os Parlamentares,  a 
moção nº 52, autoria do vereador Cleomar Alves de Freitas,   a moção nº 53, 
autoria vereador Elio Aires, a moção nº 55, autoria da vereadora Guiomar 
Teresinha Heckler, e  a moção nº 56, autoria do vereador Cleomar Alves de 
Freitas, subscrito por demais parlamentares. Não havendo oradores, coloco em 
votação a moção nº 50, autoria vereadora Guiomar Teresinha Heckler, 
subscrito por demais parlamentares, tendo sido aprovado por unanimidade de 
votos. Coloco em votação a moção nº 51, autoria de todos os Parlamentares, 
tendo sido aprovado por unanimidade de votos.  Coloco em votação a moção 
nº 52, autoria do vereador Cleomar Alves de Freitas, tendo sido aprovado por 
unanimidade de votos. Coloco em votação a moção nº 53, autoria vereador Elio 
Aires, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. Coloco em votação a 
moção nº 55, autoria da vereadora Guiomar Teresinha Heckler, tendo sido 
aprovado por unanimidade de votos. Coloco em votação a moção nº 56, autoria 
do vereador Cleomar Alves de Freitas, subscrito por demais parlamentares, 
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 26 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.  


