
      
 

                        Ata da Reunião Ordinária 26 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 
vinte e seis de setembro    de dois mil e vinte e dois. Conforme registro, 
presentes os vereadores:  Salete Ely, Rosangela Strack, Guimar Teresinha  
Heckler,   Ironi José Sebben,  Elio Aires, Fabiane Denicoló, Vali Evaristo 
Giacomelli e Adair Klein. Cumprimentou   a assessora jurídica Micheli Fardo, 
secretária Salete Ely, colegas vereadoras, vereadores, servidoras Bruna e Liria, 
e a todos que acompanham pelo facebook.  Convido a todos a ouvir a leitura 
de um trecho da bíblia que foi feito pelo vereador Ironi José Sebben.   Coloco 
em discussão a ata da reunião ordinária do dia dezenove    de setembro    de 
dois mil e vinte e dois. Não havendo oradores, coloco em votação a ata da 
reunião ordinária do dia dezenove     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. A 
secretária 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.  Correspondência recebida de diversos: Of. SEI nº 232/2022, 
015ª Zona Eleitoral  RS, Chefe  de Cartório  Sra. Andréa Ferretto Richter, tendo 
em vista a realização das Eleições Gerais 2022,  solicita colocar a disposição o 
prédio da Câmara Municipal de Vereadores, com um funcionário/servidor para 
atendimento, a partir das 6 horas  do dia 02/10/2022, até o encerramento das 
atividades decorrentes das eleições mencionadas no município. Proposições 
apresentadas pelos vereadores:  Indicação nº 84, Autoria: Vereadora 
Rosangela Strack.   Solicita ao Poder Executivo Municipal seja analisado a 
possibilidade de fazer um projeto para frente e laterais da EMEI Cantinho da 
Criança, com jardinagem e arborização com um espaço para pracinha com 
novos brinquedos para atividades com os alunos. Indicação nº 85, Autoria: 
Vereador Ironi José Sebben.  Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Turismo a possibilidade de 
construção de um Capitel para a imagem de São João Batista, ao lado da 
Igreja Católica, na sede do Município. Indicação nº 86, Autoria: Vereadora 
Guiomar Teresinha Heckler. N° 86/2022. Solicita seja providenciado 
patrolamento, com abertura de sarjeta, colocação de cascalho o quanto 
necessário e passado rolo compactador na estrada  que dá acesso a Granja de 
Guilherme Setti. Moção nº 57, autoria vereadora Salete Ely, requer seja 
confeccionado e enviado Ofício de Congratulações a Sra. Lisiane Roseli Froder  



 
 

e ao Sr. Valdeci Gomes da Silva em homenagem pela passagem do Dia do 
Contador, ocorrido em 22 de setembro do corrente ano. Parabenizamos a 
esses profissionais que diariamente trabalham incansavelmente pelo 
crescimento e desenvolvimento deste Município através das suas funções, com 
responsabilidade, dedicação e competência. Agradecemos em especial pelo 
trabalho desenvolvido a Câmara de Vereadores, dessa forma, recebam o 
reconhecimento deste Legislativo Municipal. Moção de Pesar nº 58, autoria de 
todos os Parlamentares, requerem seja registrado nos Anais da Casa, o 
falecimento da Sra. Teresinha Celeste Staudt, óbito ocorrido no dia 21.09.2022. 
Requerem 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 de Pesar nº 59, autoria de todos os Parlamentares, 
solicitam seja registrado nos Anais da Casa, o falecimento da Sra. Silvana 
Cristina Zardo, óbito ocorrido no dia 24.09.2022. Requerem ainda, seja enviado 
ofício aos familiares, para em nome do Poder Legislativo de Almirante 
Tamandaré do Sul, manifestar votos de profundo pesar pelo falecimento.  
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 82/2022, de 26 de setembro de 
2022, autoria Poder Executivo Municipal, Ementa: Autoriza a Prorrogação da 
Contratação Emergencial de Operador de Máquinas. Fez leitura da justificativa 
do Projeto de Lei nº 82/2022. Parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
Projeto de Lei nº 82/2022, de 26 de setembro de 2022, autoria Poder Executivo 
Municipal, Ementa: Autoriza a Prorrogação da Contratação Emergencial de 
Operador de Máquinas. A Comissão de Justiça e Finanças, diante de uma 
contundente 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 Osvado Vieira 
Sarmento, 26 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 82/2022, de 26 de setembro de 2022, autoria Poder Executivo Municipal, 
Ementa: Autoriza a Prorrogação da Contratação Emergencial de Operador de 
Máquinas. 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, 26 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 82/2022, autoria Poder 
Executivo Municipal. A vereadora Rosangela Strack solicitou a palavra, tendo 
sido concedido, e colocou (na íntegra): Boa noite a todos,  gostaria de fazer 
uma colocação referente a esse projeto da prorrogação do contrato 
emergencial  do operador de maquinas que se trata do seu Eliezer, desde já 
sou favorável a essa prorrogação, quero deixar um registro aqui que o senhor 
Eliezer é um excelente profissional que infelizmente veio a se machucar   



 
 
trabalhando, trabalhando pelo bem da nossa população, a gente ficou triste 
com esse episódio  vamos dizer assim, esse acidente, desejamos boas 
melhoras a ele e que possa retornar em breve,  então projeto que eu defendo. 
Coloco em votação o Projeto de Lei nº 82/2022, autoria Poder Executivo 
Municipal, juntamente com os pareceres das comissões, tendo sido aprovado 
por unanimidade de votos. Dando prosseguimento, coloco em discussão   a 
moção nº 57, autoria vereadora Salete Ely. A vereadora Salete Ely solicito a 
palavra, e colocou que a moção de sua autoria está a disposição dos colegas 
que desejarem subscrever.  Coloco em votação a moção nº 57, autoria 
vereadora Salete Ely, 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 três  de  
outubro   do ano  corrente, com início  às 18hrs 30min,   lembrando que a 
ordem do dia será reservada exclusivamente a apreciação e votação do Projeto 
de Lei nº 77/2022, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
Exercício Financeiro de 2023 e dá outras providências,  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.   


