
 
 
Ata da Reunião Ordinária do dia 03 de setembro de 2020. 
 

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, as 18h00min., na Sala de 
Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, a Sra. Presidente Vereadora Rosangela Strack, declarou 
aberta a presente Reunião Ordinária. Cumprimentou a Assessora Jurídica Micheli; a 
secretária da mesa nomeada para o ato vereadora Maria Denilce Barcarol, colegas 
vereadores, vereadoras, servidoras da Casa,  e um cumprimento especial ao Aristides Klein, 
que por vários mandatos esteve aqui como vereador, seja muito bem-vindo. Em seguida 
convidou a todos para a leitura de um trecho bíblico realizado pelo Vereador Vali Evaristo 
Giacomelli, e após a acompanhar a execução do hino municipal. Conforme registro, 
presentes os vereadores(as):  Fabiane Regina Denicoló, Maria Denilce Barcarol; Cleomar 
Alves de Freitas; Elio Aires; Valmir Antônio Bernardi, Vali Evaristo Giacomelli; Bruno Heckler, 
Ironi José Sebben. Em seguida, a Sra. Presidente colocou em votação a ata da reunião 
ordinária de 31/08/2020, aprovada por unanimidade. Solicitou a secretária da mesa nomeada 
para o ato vereadora Maria Denilce Barcarol a efetuar a leitura do requerimento o qual 
alterou a data da reunião ordinária do dia 07/09, às 18:30h, antecipando para a data de 03/09 
às 18:00h, em virtude do feriado nacional, e em seguida, a efetuar a leitura da matéria 
constante do expediente da presente reunião: Requerimento À Mesa Diretora, de autoria da 
vereadora Rosangela Strack. A vereadora infra firmada nos termos do Regimento Interno 
desta Casa Legislativa requer seja este submetido ao Plenário, para aprovação dos demais 
Edis, a alteração de data e horário da Sessão Ordinária do dia 07 de setembro de 2020, às 
18h30min, antecipando para o dia 03 de setembro do corrente ano, às 18 horas. Justificativa: 
Justifica-se a presente proposição, tendo em vista, o feriado da Independência do Brasil, no 
dia 07/09/2020. Almirante Tamandaré do Sul, 31 de agosto de 2020. Correspondências 
recebidas do Poder Executivo: OP. 143.20, dispõe sobre as diretrizes orçamentarias para o 
exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Decreto Executivo nº 077/2020, 
Revoga dispositivo do Decreto Executivo nº 060/2020. Decreto Executivo nº 078/2020, 
Decreta Turno Único. Correspondências recebidas de diversos: 03/09/2020- Notificação 
recebida do Poder Executivo de Almirante Tamandaré do Sul. Informa que ao Poder 
Legislativo que a Prefeitura Municipal recebeu no dia 14/08/2020 o repasse no valor de R$ 
143.250,00 referente ao Contrato de repasse n° 892258/2019. O referido repasse é oriundo 
do Programa Fomento ao Setor Agropecuário – Investimento, sob gestão do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Proposta Siconv n° 050856/2019 que tem por objeto 
“Aquisição de retroescavadeira “. Informa, também, que esta notificação realizar-se em 
cumprimento à PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016, 
que regula sobre os convênios, especialmente o seu artigo 34 e a disposição de art. 116, § 
2° da Lei n° 8.666/1993. Notificação recebida do Poder Executivo de Almirante Tamandaré 
do Sul. Informa que ao Poder Legislativo que a Prefeitura Municipal recebeu no dia 
14/08/2020 o repasse da parcela no valor de R$ 44.571,43 referente ao Contrato de repasse 
n° 870248/2018. O referido repasse é oriundo do Programa Desenvolvimento e Promoção do 
Turismo, sob gestão do Ministério do Turismo, Proposta Siconv n° 041610/2018 que tem por 
objeto: “Apoio a projeto de infraestrutura turística”. Informa também que esta notificação 
realizar-se em cumprimento à PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 424 DE 30 DE 
DEZEMBRO DE 2016, que regula sobre os convênios, especialmente o seu artigo 34 e a 
disposição de art. 116, § 2° da Lei n° 8.666/1993. Notificação recebida do Poder Executivo 
de Almirante Tamandaré do Sul. Informa que ao Poder Legislativo que a Prefeitura Municipal 
firmou o Convênio n° 892258/2019 em 31/12/2019 com o Ministério da Agricultura, Pecuária 



e Abastecimento, objetivando a Aquisição de Retroescavadeira. A vigência é até 31 de 
dezembro de 2021. Informa, ainda, que o repasse financeiro referente a este Convênio ainda 
não foi efetuado, portanto, assim que o mesmo for realizado efetuaremos a comunicação. 
Informa também que esta notificação realizar-se em cumprimento à PORTARIA 
INTERMINISTERIAL N° 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016, que regula sobre os 
convênios, especialmente o seu artigo 34 e a disposição de art. 116, §2° da Lei n° 
8.666/1993. Proposições: Proposição nº 50.20, de autoria do vereador Vali Antônio Bernardi 
(PSDB). O Vereador infra firmado, nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
requer, seja   esta deferida pela Presidência da Casa, e após, encaminhado ao Sr. Prefeito 
Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público: Solicita seja realizada uma 
operação tapa buracos no calçamento que liga a sede do município ao Distrito de Linha 
Vitória. Justificativa: Faz-se tal solicitação, tendo em vista, ser uma reinvindicação dos 
moradores do Distrito de Linha Vitória. Almirante Tamandaré do Sul, 03 de setembro de 
2020. Não havendo manifestação de interesse para pronunciamento para o espaço 
reservado ao Pequeno Expediente e Grande Expediente a Sra. Presidente deu início ao 
Ordem do dia, e solicitou a secretária a proceder a leitura da matéria constante da ordem do 
dia da presente reunião. Projeto de Decreto Legislativo nº 006.2020, processo nº 000914-
0200/19-7/Parecer nº 20713. Matéria Contas do Governo. Órgão: Prefeitura Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul. Exercício 2019. Interessado: Valdeci Gomes da Silva. 
COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS. Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2020 
EMENTA: Acolhe o Parecer do Tribunal de Contas do Estado, referente ao Processo de 
Contas, relativo ao Exercício de 2019, do Poder Executivo Municipal de Almirante 
Tamandaré do Sul, de responsabilidade de Valdeci Gomes da Silva. PARECER: A Comissão 
de Justiça e Finanças, em conformidade e de acordo com o parecer da Assessoria Jurídica, 
com fundamento no art. 107, “b” do Regimento Interno, entende que o Projeto de Decreto 
Legislativo sob análise está em consonância com o parecer prévio exarado pelo Tribunal de 
Contas do Estado, restando apto a ser incluso na ordem do dia para apreciação e votação 
dos demais Edis. Sala de Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 03 de setembro de 2020. Ver. 
Ironi José Sebben – Presidente. Ver. Elio Aires – Secretário. Ver. Cleomar Alves de Freitas – 
Membro Nomeado. A Sra. Presidente colocou em discussão o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 006/2020. Nesse momento, a vereadora Rosangela Strack pontuou: “Estamos acolhendo 
o parecer do Tribunal de Contas né, referente ao exercício de 2019, prestação de contas do 
Prefeito Municipal, Valdeci Gomes da Silva, então demonstra que temos um prefeito que 
cuida né, porque estão vindo sempre os pareceres aprovados pelo Tribunal de Contas, isso é 
motivo de orgulho para nossa cidade né. Então, estamos acolhendo e trazendo ao Plenário 
para apreciação dos 9 vereadores”. Em seguida, o vereador Ironi José Sebben, após 
concedida licença também deu sua opinião: “eu também queria parabenizar o prefeito e toda 
a equipe, porque eu aprendi que um sozinho não faz. Então, os secretários, funcionários... A 
poucos dias atrás, nós aprovamos as contas dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e foi 
aprovadas as contas sem nenhum questionamento né, então isso demonstra eficiência da 
Administração, que vai ficar marcada, por exemplo, esses últimos 4 anos. É o que dá uma 
administração trabalhar em parceria, Legislativo, Executivo, também quero parabenizar todos 
os vereadores, que batalharam, e a gente vê muitas pessoas dizerem que os vereadores não 
fazem nada, mas sinceramente vereadores ajudam muito a Administração, buscando 
recursos, porque hoje né, os vereadores correram e batalharão para injetar nos cofres do 
município e ficar uma Administração marcada. Isso só se consegue quando se tem uma 
parceria entre Legislativo e Executivo. Parabenizo mais uma vez, o Prefeito Municipal e toda 
sua equipe que trabalha junto, vai ficar na história. Obrigado”. Não havendo oradores, 
colocou em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2020, juntamente com o parecer 



de Justiça e Finanças, tendo sido aprovado por Unanimidade de votos em Plenário.. Não 
havendo manifestação para o espaço reservado as explicações pessoais, a Sra. Presidente 
comunicou que a próxima Reunião Ordinária será realizada no quatorze de setembro do 
corrente ano, no horário das 18h30min., estando todos os vereadores convocados a 
comparecer. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus. A Sra. Presidente 
declarou encerrada a presente reunião ordinária. Nada mais havendo a constar declaro 
encerrada a presente Ata.  


