
ATA Nº 13/2022 

No dia quatro de julho de dois mil e vinte e dois, às 19h, foi realizada a décima primeira 

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° 12/22, da 

Sessão Ordinária, que foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: 08 projetos de lei 

do Executivo, 01 Projeto de Lei do Legislativo, 02 pedidos de providencias, 02 pedidos de 

indicação. Presidente Matheus solicitou à Secretária Claudia a leitura do projeto de lei 049 

Autoriza o Poder Executivo a aumentar o número de vagas da categoria funcional dos 

cargos de Motorista e Operador de Máquina, previstos na Lei Municipal 771, de 30 de 

abril de 2007, e dá outras providências. Presidente Matheus ressaltou de conforme consta 

no artigo primeiro ficam criados então agora 20 cargos de motoristas e 12 cargos de 

operador de máquinas. Vereador Alceu questionou sobre o cargo de motorista ser em 

alguma secretaria especifica, o qual Matheus explicou de que o cargo de motorista poderia 

ser em qualquer secretaria.  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 050 Altera a 

redação do art. 1° da Lei 1.733, de 31 de maio de 2021, que Cria o Programa de 

incentivo à implantação e ampliação da bovinocultura de leite e dá outras 

providencias. 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 051 Autoriza a contratação temporária de 

excepcional interesse público de 03 (três) servidores para ocupar o cargo de Professor - 

Anos Iniciais. 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 052 Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a financiar as obras de construção de 01 (um) poço artesiano ao produtor rural 

SELMO GRÄFF, nos termos do art. 2º, inciso II, da Lei Municipal nº 1.808, de 28 de 

abril de 2022 - PRODAT, e dá outras providências. Vereador Alceu falou que ao longo 



dos últimos anos, diversos poços foram perfurados pelo município, e valido que consta no 

projeto em caso seja necessário abastecer os vizinhos do Morro Zimmer será feito através 

deste poço. Alceu questionou sobre o valor, por que geralmente quando se inicia uma 

perfuração não se sabe ao exato até onde consegue se chegar, sendo somente possível saber 

de valores ao final da perfuração, mas que provavelmente foi feita uma estimativa de 

valores. Vereador Jairo falou que concorda com as palavras do vereador Alceu, e que 

esteve com o produtor Selmo Graff, o qual desde já agradeceu aos vereadores, e que não 

pode se fazer presente na sessão por haver carregamento em sua granja. Presidente 

Matheus falou também da importância da contrapartida do agricultor em caso o Município 

necessite de água para abastecer demais vizinhos. O projeto de lei foi colocado em votação e 

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

Claudia a leitura do Projeto de Lei 053 Autoriza o Poder Executivo conceder incentivo 

ao produtor rural Gerson Graff, conforme art. 2°, inciso II, da Lei Municipal 1.808, de 

28 de abril de 2022, e dá outras providências. 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 054 Autoriza o Poder 

Executivo conceder incentivo ao produtor rural Lauro Francisco Boesing, conforme 

art. 2°, inciso II, da Lei Municipal 1.808, de 28 de abril de 2022, e dá outras 

providências. Presidente Matheus falou de que consta em anexo ao projeto de lei os 

orçamentos, e o valor está baseado no menor preço. Vereador Alceu falou da diferença de 

fazer o poço no Morro Zimmer e Vale do Reno são diferentes por questão de metragem. 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 055 Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de 

colaboração com a ACSURURS – Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do 

Sul, entidade privada sem fins lucrativos -, e dá outras providências. O projeto de lei foi 

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

Logo após o Presidente Matheus solicitou à Secretária Claudia a leitura do Projeto de Lei 

056 Dispõe sobre a denominação de via pública. O projeto de lei foi colocado em 

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

Presidente Matheus solicitou à Secretária Claudia a leitura do projeto de Lei do 



Legislativo 02/2022 Que Institui o Banco de ideias legislativas no Município de Tupandi 

e dá outras providencias. Presidente Matheus e autor do projeto falou que a principal 

idéia com esse projeto é aproximar cada vez mais as pessoas da Câmara fazendo com que 

qualquer munícipe possa trazer uma sugestão de projeto de lei para os vereadores, e 

posterior colocação no plenário. Matheus explicou de que ficará disponível no site da 

Câmara formulário para as pessoas poderem formalizar sua ideia, bem como, as pessoas 

podem vir até a Câmara de Vereadores para fazer sua sugestão. O projeto de lei do 

Legislativo foi colocado em discussão, e logo após foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade. Logo após o Presidente Matheus solicitou à Secretária Claudia a leitura do 

pedido de providencias 08/22 protocolado pelo vereador Matheus. Presidente Matheus 

falou da importância desta obra por ser uma rua muito movimentada, num trecho com 

circulação de veículos em alta velocidade, e onde tem várias crianças que embarcam e 

desembarcam do ônibus escolar. Vereadora Bruna falou que este pedido já havia sido feito 

anteriormente pelos moradores para ser feita esta obra de suma importância para evitar 

acidentes. O pedido de providencias foi colocado em discussão, e logo após foi colocado em 

votação e aprovado por unanimidade. Logo após o Presidente Matheus solicitou à 

Secretária Claudia a leitura do pedido de providencias 09/22 protocolado pelos vereadores 

Matheus, Alceu, Bruna, Claudia e Jairo. Vereadora Alice falou que inclusive este pedido já 

vem da gestão anterior, e questionou Matheus, de como vereador na época poderia ter 

cobrado esta melhoria. Alice falou que concorda pois é um problema que ela já havia 

também solicitado, e em conversa com a Secretária da Educação Salete, a mesma repassou 

de que esta obra vai ser realizada no período de recesso de final de ano da escola, pois 

teriam que ser tirado as calhas e substituídas, e com as crianças na escola fica inviável de 

fazer esta obra agora. Presidente Matheus falou que também já havia solicitado a gestão 

anterior o qual não conseguiu ser atendido, mas que a atual gestão já está a um ano e meio a 

frente da Administração e que poderia sim ser feito já neste período. O pedido de 

providencias foi colocado em discussão, e logo após foi colocado em votação e aprovado 

por unanimidade. Logo após o Presidente Matheus solicitou Secretária Cláudia a leitura do 

pedido de indicação 11/22 protocolado pelos vereadores Matheus, Alceu, Bruna, Claudia e 

Jairo. Logo após o Presidente Matheus solicitou Secretária Cláudia a leitura do pedido de 



indicação 12/22 protocolado pelo vereador Matheus. 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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