
ATA Nº 16/2022 

No dia 15 de agosto de dois mil e vinte e dois, às 19h, foi realizada a décima quinta 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° 15/22, da Sessão Ordinária, que foi aprovada por 

unanimidade. ORDEM DO DIA: 05 projetos de lei do Executivo, 01 projetos de lei do 

legislativo, 01 projeto de resolução, 01 projeto de emenda à lei orgânica, 01 pedido de 

indicação. Presidente Matheus falou sobre o projeto de lei 059/22 que tramitava a algumas 

semanas na Câmara, o qual esteve na CGP tendo voto desfavorável na emenda 

modificativa.  Vereador Alceu falou que ainda falta um fundamento básico no projeto de lei, 

mas entende, e que aguarda quem sabe para o próximo ano uma revisão deste projeto, para todos 

que já tenham talão de produtor. Vereador Matheus falou que através da tramitação na Câmara 

tentou-se melhorar o projeto de lei, uma vez que o valor foi questionado pelos jovens, e que 

talvez possa ser algo anual, e que essas idéias foram levadas ao Secretário da Agricultura Sr. 

Carlos Weber para apreciação. Matheus ainda salientou que foi retirado a emenda modificativa 

para a aprovação do mesmo. O projeto de lei foi então colocado em votação e aprovado por 

unanimidade. Presidente Matheus solicitou à Secretária Claudia a leitura do Projeto de Lei do 

Executivo nº 068 Autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de comodato com a Diocese 

de Montenegro de parte das dependências e instalações da Casa Memorial homenageada 

Espaço de Educação e Cultura Pe. Balduino Rambo 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 Claudia a leitura do Projeto de Lei 

069 Cria cargo de provimento efetivo no quadro de cargos na Lei Municipal nº 771/2007 

que estabelece o Plano de carreira dos servidores e respectivo quadro de cargos e funções 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 Projeto de Lei do Executivo 070 que autoriza a expansão do perímetro urbano do 

Município 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 Executivo nº 071 que reduz a área do 



perímetro industrial do Município de Tupandi previsto na Lei 862/2008 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 Executivo nº 072 Que altera a destinação de área institucional localizada 

no loteamento residencial colina para fins de prolongamento da Rua Rogerio Bervian 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 Claudia a leitura 

do Projeto de lei do Legislativo nº 05/2022 Que Instituiu o Dia da Mulher Tupandiense. 

Vereadora Alice falou que o projeto de lei visa a valorização da mulher Tupandiense, e que o 

mesmo não gera vícios aos cofres públicos, e, portanto, conta com a aprovação de todos. O 

projeto de lei do Legislativo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Presidente 

Matheus falou sobre o Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal que trata das emendas 

impositivas, a qual estava tramitando pela Casa Legislativa. Presidente Matheus solicitou ao 

Jurídico da Câmara Dr. Eduardo, o qual falou do ritual da votação do projeto de lei, com 

audiências públicas, já realizadas, com a maioria qualificada para votação. O que se incorpora 

também a esta emenda que é a emenda a existência de um bom firmamento, que dependeremos 

muito mais da comunidade do que nós à Comunidade. A maioria qualificada é de 6 votos nas 

duas votações, em caso contrário, ela é dada como prejudicada. Vereador Marco falou de sua 

contrariedade ao projeto, explicando sua decisão pelo fato de o legislativo servir para legislar, 

fiscalizar e ser a voz do povo, não cabendo onde serão destinados os recursos.  Com as emendas 

impositivas, Marco falou que os novos candidatos a vereador não terão essa vantagem do que os 

atuais, dando como exemplo, um Deputado que destina recursos aos Municípios, tendo eles uma 

preferência maior. Vereador Jairo falou que um ponto positivo que vê nesse projeto é no valor 

que também fica para a saúde, sendo no caso, 50%. Jairo falou também que para ter acesso a 

estes valores as entidades vão precisar de projeto. Vereadora Bruna explicou que cada vereador 

receberá uma quantia menor, mas que talvez se fosse feita em grupo a quantia poderia ser maior. 

Vereador Alceu falou que além dos 50% que serão destinados a saúde, umas das vantagens, é o 

envolvimento da comunidade com o Legislativo, trazendo assim, uma maior aproximação, e 

assim sucessivamente um gosto maior pela política. Vereadora Claudia complementou de que 

é favor do projeto por tudo que foi citado, e pela intendência do Poder Legislativo. Claudia 

falou que assim, o trabalho do vereador pode ser visto mais ainda pela comunidade, e ainda se 

em grande grupo for destinado, os recursos serão muito mais benéficos a comunidade. 



Vereadora Alice falou que este projeto também já existe em municípios da região, e que isso irá 

acontecer de forma natural nos demais. Matheus falou que o orçamento do Município hoje é de 

R$ 42 milhões, e que as emendas impositivas são 1,2% do orçamento, onde 0,6% vão para a 

área da saúde. Matheus falou que conheceu de perto o trabalho da Câmara de Vereadores de 

Bom Princípio e Portão, e entende que esse projeto trará um grande desenvolvimento. O projeto 

foi colocado em discussão, e logo após foi colocado em votação e aprovado por 7 votos a favor 

e 1 voto contrário.  Presidente Matheus solicitou à Secretária Cláudia a leitura do Projeto de 

Resolução nº 03 Altera o regimento interno da Câmara de Vereadores de Tupandi e dá 

outras providências. O projeto de resolução 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 Resolução nº 04/2022 que dispõe sobre a realização de 

audiências públicas na Câmara Municipal de Tupandi. O projeto de Resolução foi colocado 

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

Presidente Matheus solicitou à Secretária Cláudia a leitura do pedido de indicação 15/22 

protocolado pelos vereadores Matheus, Bruna, Claudia, Jairo e Alceu. Nada mais havendo, 

foi lavrada a Ata de três (3) página, que após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores 

presentes.  Tupandi/RS, 15 de agosto de 2022 
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