
ATA Nº 15/2022 

No dia 01 de agosto de dois mil e vinte e dois, às 19h, foi realizada a décima terceira 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° 14/22, da Sessão Ordinária, que foi aprovada por 

unanimidade. ORDEM DO DIA: 02 projetos da CGP, 05 projetos de lei do Executivo, 02 

projetos de lei do legislativo, 02 pedidos de informação, 01 pedido de providências e 01 pedido 

de indicação. Presidente Matheus solicitou à Secretária Claudia a leitura do Parecer da CGP do 

Projeto de lei 059/22. Vereadora Alice explicou porque que seu voto na Comissão Geral de 

Pareceres foi contrário à emenda modificativa e sim favorável ao projeto na sua originalidade. 

Alice falou que não haveria necessidade desta alteração de quem faz jus ao projeto, pois a 

mesma já conta no projeto original. Alice ressaltou que em caso de dúvidas, deveria ter sido 

feita uma reunião com o Executivo para sanar todas as dúvidas. Vereador Alceu falou que 

buscou as informações do projeto que precisava junto a assessora do prefeito, Jordana e 

secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Luiz Carlos e que teria entendido o projeto e que 

teria sugerido apenas na questão onde fala do parágrafo segundo, o qual fica um pouco difícil de 

ser implantado, mas tudo depende de interpretação. Alceu falou de que a ideia mesmo, é que 

sirva de um bônus para aquele jovem hoje vinculado na maioria das vezes ao bloco dos pais, 

para que futuramente junto ao INSS ou entidade financeira tenha o seu talão de produtor e a sua 

inscrição estadual. Presente na sessão, o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Sr. Luiz 

Carlos Weber comentou que o projeto que é construído dentro da Secretaria e que o Executivo 

envia para a Casa Legislativa, e que sempre se deixa a liberdade para essa Casa poder discutir e 

estudar o mesmo, e pediu para que o texto original fosse aprovado, pois é o que a juventude 

estaria esperando, e que o novo quer dizer uma nova expressão, um novo empreendimento. A 

diretora do Meio Ambiente da Prefeitura, Sra. Leida Werlang Kochhann ressaltou sobre a 

parte técnica do projeto, para complementação, onde explicou que dos 16 aos 18 anos os jovens 

tem que participar do talão dos pais, e que a partir dos 18 anos a pessoa pode fazer seu talão de 

produtor com inscrição própria, se tiver contrato de arrendamento ou uma terra própria. O 

estabelecimento rural, segundo Leida, é fornecido pela Secretaria Estadual da Fazenda, e o 

serviço é feito através de solicitação de funcionário credenciado do Município e encaminhado a 



Fazenda Estadual. Vereador Jairo enfatizou que nunca foi contra esse projeto, inclusive foi 

defensor da produção primária em sua campanha. Jairo ressaltou que não é perda de tempo um 

projeto ficar em discussão durante duas semanas na Câmara, pois ali é o lugar para discussão de 

projetos de leis. Jairo falou que a única coisa que lhe chamou atenção foi a repercussão que ele 

teve nas redes sociais, e que lamenta que ainda têm algumas pessoas que gostam de jogar um 

projeto ou alguma coisa no facebook, para querer jogar os vereadores da oposição contra o 

povo, e não respeitando os vereadores. Vereador Marco falou sobre reforçar o voto da Alice na 

CGP, que foi contra a emenda modificativa, pelo simples fato de que o que está no parágrafo que 

foi incluído vai restringir ainda mais o projeto. Marco disse também que exigir o talão de 

produtor já faz parte da lei, já é requisito. Marco ressaltou que é favorável ao projeto na 

originalidade. Vereador Alceu falou de que o jovem não precisa fazer troca de talão de produtor 

quando for trocar de atividade. Alceu falou que não acha necessário dar um incentivo de R$ 

1.500,00 para abrir a inscrição estadual, até porque é um valor baixo, e de que não seria por 

causa deste valor que o jovem entraria ou deixaria de entrar para a atividade rural. Alceu 

ressaltou que ao invés de ser dado dinheiro ao jovem, poderia ter sido dado como incentivo, 

cursos ou viagens. Alceu disse ainda que o jovem sim, tem custos ao abrir um talão de produtor, 

como em cartório, emissão de documentos com contrato de arrendamento, mas não vê a 

necessidade disso, pois nunca foi dado aos demais jovens que foram para a produção primária. 

O presidente Matheus falou que a CGP é composta por ele, pela vereadora Bruna e vereadora 

Alice, e que a opinião é feita democraticamente, a qual a dele e da Bruna foram favoráveis à 

inclusão do artigo no projeto de lei e explicou o porquê de constar essa questão do novo, pois se 

trata de um grande incentivo, e assim para surgirem mais talões de produtor. Matheus ressaltou 

de que durante sua campanha foi defensor de incentivos para o jovem permanecer na atividade 

rural. Presidente Matheus enfatizou os requisitos previstos no inciso 1º desse artigo do artigo 

quinto desta lei, onde o jovem produtor rural deverá iniciar a atividade como abertura de novo 

bloco talão de inscrição estadual de produtor rural iniciando a sua produção primária. Vereador 

Alceu falou de que precisa ficar muito claro de que o jovem não precisa iniciar nova atividade 

em sua propriedade, e sim somente abrir uma nova inscrição estadual, se desvinculando do talão 

dos pais. Vereadora Alice falou que o projeto de lei deveria ser colocado em votação em sua 

forma original como ele veio, e que talvez agora depois da conversa com o Executivo ficou 

claro. Vereador Lucas falou que é a favor do projeto original, e que deveria a alteração dos 

colegas poderia ser feita através de sugestão ao Executivo. Dr. Eduardo explicou de que para 



ser resgatado o projeto em sua originalidade, o mesmo, terá que ser baixado novamente para 

CGP. Vereadora Alice pediu para que viesse antes os pareceres para a CGP, para assim, poder 

ser discutido antes. A diretora de Meio Ambiente, Leida, falou de que a vistoria de que fala o 

artigo, não precisa ser necessariamente ir a propriedade, que o Município vai perceber quando o 

jovem irá emitir nota no talão de produtor. A assessora do prefeito, Jordana sugeriu que o 

Presidente interrompesse por uns minutos a sessão ordinária para os Vereadores se reunirem 

para ajustes do Projeto e o mesmo fosse aprovado ainda na data e não precisando aguardar mais 

14 dias. Vereador Alceu solicitou a partir de que data o projeto entrará em vigor, e o mesmo 

será na data de sua publicação, portanto, Vereador Alceu falou de não haver a necessidade de 

parar a sessão pelo fato de termos mais projetos na ordem do dia. Presidente Matheus falou 

que o projeto de lei será baixado na CGP novamente para ser debatido e chegar num 

denominador comum com o Executivo. Presidente Matheus solicitou à Secretária Claudia a 

leitura do Projeto de Lei do Executivo nº 060 Dispõe sobre do Projeto Municipal de 

Castração de Animais Domésticos - AMPARO PET (Amparo aos Peludos de Estimação de 

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

aprovado por unanimidade. Presidente Matheus solicitou à Secretária Claudia a leitura do 

Projeto de Lei do Executivo nº 062 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. Presidente Matheus solicitou à Secretária Cláudia a leitura do Projeto de Lei do 

Executivo nº 064 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. Presidente 

Matheus solicitou à Secretária Cláudia a leitura do Projeto de Lei do Executivo nº 065 Dá 

uma denominação a Praça Publica do Município. Vereadora Claudia falou da honra em 

estar homenageando a Praça com o nome da Sra. Ivone, pois a praça será uma eterna lembrança 

da mãe aos filhos. Vereadora Alice ressaltou sobre a honrosa homenagem. O projeto de lei foi 

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

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

066/22 Que Autoriza o Poder Executivo Municipal a financiar 01 (um) equipamento 

construtivo de desenvolvimento sustentável e ecológico denominado – Unidade 

Mecanizada Automatizada de Compostagem – UMAC ao produtor Edson Bruchez nos 

termos do art. 2°, inciso II, da Lei Municipal nº 1.808/2022 PRODAT e dá outras 

providencias. Vereador Lucas parabenizou ao agricultor pelo empreendedorismo. O Sr Edson 



Bruchez falou que com o incentivo pode continuar a investir ainda mais na propriedade. 

Vereador Alceu ressaltou ainda que conforme consta no projeto, ainda será recolhido dejetos do 

sr. Adilson, e que isto é muito bom. Presidente Matheus falou que além de se tratar de um 

projeto de incentivo, o mesmo também fala do meio ambiente. O projeto de lei foi colocado em 

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

Matheus solicitou à Secretária Cláudia a leitura do Projeto de Lei do Executivo nº 067/22 Que 

altera a redação do art 4º da Lei Municipal 1.788/2022 que Cria a Coordenadoria da 

Mulher no Município de Tupandi e dá outras providencias. O projeto de lei foi colocado em 

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

Matheus solicitou à Secretária Cláudia a leitura do Projeto de Lei do Legislativo 03/22 

protocolado pelo Vereador Jairo que dá denominação a Rua do Município e dá 

providencias. O projeto de lei do Legislativo foi colocado em discussão, e logo após foi 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. Presidente Matheus solicitou à Secretária 

Cláudia a leitura do Projeto de Lei do Legislativo 04/22 protocolado pelo Vereador Matheus 

que dá denominação a Rua do Município e dá providencias. Presidente Matheus como 

autor do projeto agradeceu a família presente, e descreveu a alegria do menino Adriano 

(homenageado) e que se sente feliz pela homenagem. Vereador Alceu ressaltou que conheceu o 

menino Adriano, que sua alegria era contagiante, sua vontade viver, saber e aprender, e assim 

será, recordado para sempre. O projeto de lei do Legislativo foi colocado em discussão, e logo 

após foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Presidente Matheus solicitou à 

Secretária Cláudia a leitura do pedido de informações 04/22 protocolado pelos vereadores 

Matheus, Alceu, Bruna, Claudia e Jairo. O pedido de informações foi colocado em discussão, 

e logo após foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Presidente Matheus 

solicitou à Secretária Cláudia a leitura do pedido de informações 05/22 protocolado pelos 

vereadores Matheus, Alceu, Bruna, Claudia e Jairo. O pedido de informações foi colocado 

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

Matheus solicitou a Secretária Cláudia a leitura do pedido de providências 10/22 protocolado 

pelos vereadores Matheus, Alceu, Bruna, Claudia e Jairo. O pedido de providências foi 

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

Presidente Matheus solicitou a Secretária Cláudia a leitura do pedido de providências 11/22 

protocolado pelos vereadores Matheus, Alceu, Bruna, Claudia e Jairo. 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 14/12 protocolado pelo Vereador Lucas. Nada mais havendo, foi lavrada 

a Ata de cinco (5) páginas, que após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes. 
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