
ATA Nº 10/2022 

No dia seis de junho de dois mil e vinte e dois, às 19h, foi realizada a nona Sessão Ordinária da 

Câmara de Vereadores, na Sala de Sessões, com a presença dos Vereadores Matheus, Cláudia, Bruna, 

Jairo, Alceu, Alice, Nédio, Lucas e Marco. Inicialmente, o Presidente Matheus saudou a todos e 

agradeceu aos ouvintes e aos presentes. Na sequência, o presidente colocou em discussão e votação 

a Ata n° 09/22, da Sessão Ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida o presidente 

colocou em discussão e votação a Ata n° 09/22, da Sessão Solene, que foi aprovada por 

unanimidade. ORDEM DO DIA: 03 projetos de lei do Executivo, 01 projeto de resolução, 03 

pedido de providências e 01 pedido de indicação. Presidente Matheus solicitou à Secretária Claudia 

a leitura do Projeto de Lei nº 037/2022 - Institui o programa águas do futuro no município de 

Tupandi e dá outras providencias. Presidente Matheus pediu para o secretário da Agricultura 

explicar o projeto. Sr Luiz Carlos Weber agradeceu a todos em nome da equipe da Secretaria da 

Agricultura e Meio Ambiente. Luiz Carlos falou da simplicidade do projeto, que visa a doação de 

mudas frutíferas, que o Município possui num banco de mudas. Conforme disse, a muda é doada no 

momento que o munícipe for encaminhar uma licença ambiental, e assim, através deste projeto de lei 

o munícipe que necessita recuperar sua apps ou recursos hídricos. Por fim, Luiz Carlos ressaltou de 

que se cada uma fizer sua parte quem ganha são todos. Sra Leida Werlang Kochhann, diretora do 

Meio Ambiente do Município, ressaltou que o olhar voltado para o futuro está sendo apresentado 

neste projeto e que essas pequenas ações visam comemorar o dia Mundial do Meio Ambiente. Logo 

após, o projeto de lei foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Na sequência, o 

presidente Matheus solicitou à Secretária Cláudia a leitura Projeto de Lei do Executivo nº 

040/2022 –Altera a redação do inciso II do art 3º da lei 458 de julho de 2001, que estabelece 

critérios para a concessão de incentivos industrias no Município de Tupandi e dá outras 

providencias. O projeto de lei foi colocado em discussão, onde o Vereador Alceu falou da 

importância da alteração desta lei, para não haver nenhum descumprindo da lei, ficando assim mais 

fácil e leve para as empresas ficarem e se desenvolverem aqui no município. Logo após, o projeto 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente Matheus solicitou 

à Secretária Claudia a leitura do Projeto de Lei 041/2022 - Altera a descrição do anexo único da 

lei 1.636 de 20 de dezembro de 2019 que institui e inclui eventos ao calendário de eventos no 

município de Tupandi e da outras providências. Presidente Matheus falou que recebeu da 

secretária de Educação, Salete Junges, uma tabela com os eventos a qual foi encaminhada aos 

colegas vereadores, e explicou que com este projeto poderá ser pago por incentivo ou patrocínio 

caso ocorrer algum evento previsto no calendário. O projeto de lei foi colocado em discussão, e logo 



após foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, foi apreciado o projeto de 

resolução 02/2022 – que regulamenta a utilização do espaço da Câmara de Vereadores por 

terceiros. O projeto de resolução foi colocado em discussão, e logo após foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade. Na sequência, foi apreciado o pedido de providências 05/2022, 

protocolado pelos vereadores Matheus, Bruna, Claudia, Jairo, Alceu. O pedido de providencias foi 

colocado em discussão, e logo após foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Depois, 

foi apreciado o pedido de providências 06/2022, protocolado pelos vereadores Matheus, Bruna, 

Claudia, Jairo, Alceu. O pedido de providencias foi colocado em discussão, e logo após foi colocado 

em votação e aprovado por unanimidade. Foi apreciado ainda o pedido de providências 07/2022, 

protocolado pelos vereadores Matheus e Jairo. O pedido de providências foi colocado em discussão, 

e logo após foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Foi lido ainda o Pedido de 

Indicação nº 08/2022, de autoria do vereador Lucas Rambo. Nada mais havendo, foi lavrada a Ata 

de duas (2) página, que após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes. 
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