
ATA Nº 12/2022 

No dia vinte de junho de dois mil e vinte e dois, às 19h, foi realizada a décima 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° 10/22, da Sessão Ordinária, que foi aprovada por unanimidade. 

Em seguida o presidente colocou em discussão e votação a Ata n° 11/22, da Sessão 

Extraordinária, que foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: 05 projetos de lei do 

Executivo, 01 projeto de lei do legislativo, 01 pedido de informação e 01 pedido de indicação. 

Presidente Matheus solicitou à Secretária Claudia a leitura do Projeto de Lei nº 044 Autoriza 

o Poder Executivo a conceder incentivo industrial, mediante pagamento de aluguel ao 

ATELIER AE SIMON LTDA, inscrito no CNPJ 00.942.802/0003-82, e dá outras 

providências. O projeto de lei foi colocado em discussão, e logo após foi colocado em votação 

e aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente Matheus solicitou à Secretária 

Cláudia a leitura do Projeto de Lei do Executivo nº 045 Altera a tabela do parágrafo único 

do art. 13 e altera o §2° do art. 88 da Lei Municipal 1.481/2017 de 03 de Novembro de 

2017, e dá outras providências. Presidente Matheus falou de forma resumida, de o projeto 

será uma adequação da tabela conforme uma sugestão do Ministério da Previdência 

Social. O projeto de lei foi colocado em discussão, e logo após foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente Matheus solicitou à Secretária Claudia a 

leitura do Projeto de Lei 046 Autoriza o Poder Executivo Municipal a financiar as obras de 

extensão de rede elétrica em baixa tensão ao produtor rural Lair Cristiano Kemper, nos 

termos do art. 2º, inciso II, da Lei Municipal nº 1.808, de 28 de abril de 2022, e dá outras 

providências. Vereador Alceu falou que este projeto de lei poderia ser diferente, poderia ser 

para todos que tenham interesse, até produtores menores. Falou que muitos agricultores estão 

esperando luz trifásica, mas pelo alto custo, não tem condições. Alceu falou que poderia ter um 

projeto para um todo, incentivando a todos que queiram buscar a energia elétrica trifásica em 

sua propriedade. 

 

https://leismunicipais.com.br/a1/rs/t/tupandi/lei-ordinaria/2017/148/1481/lei-ordinaria-n-1481-2017-reestrutura-o-regime-proprio-de


Vereador Alceu também aproveitou para sugerir a criação de um novo incentivo no setor 

agrícola: o custeio para a reforma de aviários. Segundo Alceu, há muitos aviários antigos, com 

cerca de 25 anos de atividade, existentes no município.  “Muitos deles passaram por reformas 

nos últimos anos e outros estão recebendo a exigência de melhorias por parte das empresas 

integradoras, especialmente, a JBS”, comentou. “Nota-se que de uns dois anos para cá, vários 

desses aviários convencionais, com mais de 20 anos, estão fechando suas portas, o que me 

preocupa”, relata o vereador. De acordo com Alceu, o principal motivo que faz o produtor 

fechar as portas do seu aviário, é o alto custo da atividade.  “Ele tem direito, mas ao mesmo 

tempo, o Município com um incentivo generoso, poderia evitar que esse aviário fosse fechado”, 

entende. “Um aviário convencional, com 120x12m, corresponde a uma média empresa, gerando 

de R$ 25 a R$ 30 mil reais de retorno de ICMS ao ano. Ou seja, com tantos anos de uso, a 

produção de um aviário já pagou o incentivo inicial recebido do Município”, explica Alceu. 

Alceu falou ainda de que um avicultor que já tem um galpão construído, por exemplo, resolver 

construir um aviário novo e desativar o antigo, o município terá que retomar a lei atual de 

incentivos, realizando obras de terraplanagem, garantir o acesso e talvez até ajuda na energia, o 

que é correto. Mas, e se criássemos uma lei de incentivo à reforma de aviários? Com isso, 

conseguiríamos evitar o fechamento do galpão e a partir do 3º ano, o retorno de ICMS gerado 

pela produção, pagaria esse incentivo recebido agora”, salientou. “São esses aviários que 

serviram de modelo no passado” No ponto de vista de Alceu, esse é um projeto minucioso, mas 

urgente. “Já ouvi muitos comentários de aviários que vão fechar, então precisamos agir o quanto 

antes. Isso preocupa, pois novos são poucos que estão sendo construídos. Muitos até fizeram 

financiamentos e gastaram muito para reformar os seus nos últimos 5 anos, então o projeto teria 

que beneficiar estes produtores de alguma forma também”, observa. No entendimento do 

vereador, o projeto, caso seja encaminhado para votação pelo executivo, seria bom para o 

Município e bom para as famílias. “Foram esses produtores que iniciaram a atividade avícola e 

fizeram ela desabrochar em Tupandi lá atrás. Foram os aviários-modelo, que fizeram que o 

nosso município ter índices positivos no ICMS e que deram coragem para vizinhos e familiares 

construírem os seus. Mas, infelizmente, faz tempo que eles ganham um pagamento muito baixo 

pela sua produção”, complementa Alceu. Presidente Matheus complementou a fala, dizendo 

que achoa oportuna a ideia do projeto, e sugere que seja feito um pedido de indicação em nome 

de todos os colegas para junto com o Executivo e Vereadores seja debatido um projeto de 

incentivo. O projeto de lei foi colocado em discussão, e logo após foi colocado em votação e 



aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente Matheus solicitou à Secretária Claudia a 

leitura do Projeto de Lei 047 Altera a redação dos artigos 17, 32 e 40 da Lei Ordinária 708, 

de 31 de maio de 2006, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos 

da criança e do adolescente e dá outras providências. O projeto de lei foi retirado da pauta do 

dia pelo Executivo Municipal. Em seguida, o Presidente Matheus solicitou à Secretária 

Claudia a leitura do Projeto de Lei 048  Institui o Concurso Fotográfico, denominado 

“LENTES DE TUPANDI – As belezas de Tupandi pelo olhar da nossa gente” e autoriza o 

Poder Executivo Municipal a realizar despesas com premiação, bem como autoriza a 

abertura de Crédito Especial no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), e dá 

outras providências. Presidente Matheus comentou de que o concurso fotográfico já teve 

quatro edições no município e que fica feliz em ter sido mantido o concurso fotográfico, mas 

lamentou a mudança do nome do concurso, uma vez que o mesmo em anos anteriores sempre 

tinha grande adesão da comunidade. Matheus também parabenizou e desejou êxito ao novo 

Secretário da Cultura, Turismo e Desporto, Sr. Carlos Muller. O projeto de lei foi retirado da 

pauta do dia pelo Executivo Municipal. Após, Presidente Matheus solicitou à Secretária Cláudia 

a leitura do projeto de Lei do Legislativo 01/2022 Cria a Campanha de Prevenção ao 

Câncer Colorretal no âmbito do município, definindo o Março Azul como o mês de 

realização de ações de conscientização e prevenção ao câncer colorretal, e dá outras 

providências. Presidente Matheus como autor do projeto, falou da importância de ter ações 

preventivas no município, e ressaltou que hoje no município há o novembro azul e o outubro 

rosa, entre outras campanhas, sugerindo ter um mês dedicado a prevenção ao câncer colorretal. 

Matheus lembrou ainda que alguns anos atrás o Município trouxe um intestino gigante o qual 

foi exposto na Escola São Francisco, na época trazido pelo secretário da Saúde, Paulinho 

Ludwig, através de um hospital da Serra, para que desta forma as pessoas do nosso município 

pudessem ver como é o intestino por dentro. Matheus ainda falou que em conversa com a 

secretária de Saúde, Sra. Cristina, foi informado que há quatro casos desse câncer no município. 

Vereador Marco parabenizou o vereador Matheus pela iniciativa, pois um dos casos citados de 

Tupandi é de sua mãe. Marco falou que esse câncer é muito difícil o diagnóstico, e quanto antes 

for feito o mesmo, mais fácil será a cura. O vereador se colocou à disposição para ajudar 

Matheus, bem como, a secretária Cristina. Marco aproveitou para agradecer a todo apoio que na 

época o secretário Loivo deu a sua mãe e agora a secretária Cristina, que continua com esse 

apoio. Marco sugeriu para as pessoas buscarem informações sobre isso, pois não é um câncer 



tão conhecido como os outros, por exemplo, de pele ou de mama, mas que é tão grave quanto 

qualquer outro. O projeto de lei do Legislativo foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade. Presidente Matheus solicitou à Secretária Cláudia a leitura do pedido de 

informação 03/22 protocolado pelos vereadores Matheus, Bruna, Claudia, Jairo, Alceu. 

Matheus falou que este pedido está sendo feito ao Executivo para saber sobre a previsão da 

replicação destes recursos, feitos através da demanda encaminhada no ano passado, que eram os 

recursos que a Câmara devolveu em dezembro ao Executivo. Explicou ainda que quando da 

devolução do recurso foi feito um pedido para que o mesmo dinheiro fosse aplicado nas 

indicações feitas pela Câmara de Vereadores, que na época foram as seguintes: construção de 

uma praça Loteamento Rambo, construção de uma praça no bairro Tupi, construção de um 

parque desportivo de areia na área da prefeitura no bairro colina Verde, sinalização viária de 

todas as ruas municipais, recapeamento do Monte Belo, construção de calçadas ao longo das 

ruas Carlos Mombach e Seitenfus, iluminação da rua Stefâno Schneiders no Morro da Manteiga, 

e destinação de recursos para a saúde. O pedido de informações foi colocado em discussão, e 

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

Indicação nº 10/2022, de autoria do vereador Jairo Henrique Kunzler.  Nada mais havendo, foi 

lavrada a Ata de quatro (4) página, que após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores 

presentes. 
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