
ATA Nº 18/2022 

No dia 12 de setembro de dois mil e vinte e dois, às 19h, foi realizada a décima sétima 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° 17/22, da Sessão Ordinária, que foi aprovada por 7 

votos a 1, a qual o Vereador Lucas se absteve do voto. ORDEM DO DIA: ofícios, 02 projetos 

de lei do Executivo que estavam na CGP, 04 projetos de lei do Executivo, 01 projeto de decreto 

do legislativo e 01 pedido de indicação.  Presidente Matheus falou sobre o projeto de lei 063 

Altera a redação dos artigos 17,32 e 40 da Lei Ordinária 708 de 2006 que dispõe sobre a 

política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e dá outras 

crianças. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Logo após, o Presidente Matheus 

colocou o Projeto de Lei 074 Estabelece o Plano de Carreira do magistério Público do 

Município de Tupandi, institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá outras 

providencias em discussão e votação. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. 

Presidente Matheus solicitou à Secretária Claudia a leitura do Projeto de Lei 077 que altera o 

parágrafo único do art 29, insere inciso 2 e 3º no art. 30 e insere anexo II na Lei 1.737/2021 

e dá outras providencias. Presidente Matheus explicou de que se trata de uma adequação a 

Lei. 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 

078 Dispõe sobre a denominação de via pública. Presidente Matheus explicou que o mesmo 

projeto foi passado por audiência pública e aprovado por todos os presentes. 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 080 que dispõe 

sobre a denominação de via pública. explicou que o mesmo projeto foi passado por audiência 

pública e aprovado por todos os presentes. O projeto de lei foi colocado em discussão, e logo 

após foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Após, o Presidente Matheus 

solicitou à Secretária Cláudia a leitura Projeto de Decreto Legislativo n 04/22 que regula a 

concessão de títulos, honrarias, homenagens e congratulações no âmbito do Poder 

Legislativo. Presidente Matheus falou de que este Decreto se trata de um ajuste de decreto já 

existente no Poder Legislativo, o qual se refere a honrarias. O projeto 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 indicação 18/22 protocolado 

pelos Vereadores Matheus, Bruna, Claudia, Jairo, Alceu, Alice, Lucas, Nédio e Marco. 

Nada mais havendo, foi lavrada a Ata de duas (2) páginas, que após lida e aprovada, será 

assinada pelos vereadores presentes.  Tupandi/RS, 12 de setembro de 2022. 
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