
ATA Nº 21/2022 

No dia 10 de outubro 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° 20/22, 

da Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: ofícios, 05 Projetos 

de Lei do Executivo e 02 pedidos de providências. O Presidente Matheus solicitou a 

leitura do Projeto de Lei 082/22 Altera a redação do art 1° da Lei 1.822 de junho de 

2022 e dá outras providencias. O projeto de lei foi colocado em votação e logo após 

aprovado por unanimidade. Após o Presidente Matheus solicitou a leitura do Projeto 

de Lei 083/22 que dispõe sobre as diretrizes orçamentarias para o exercício 

financeiro de 2023. O projeto de Lei foi baixado para CGP. Presidente Matheus 

solicitou a leitura do Projeto de Lei 084/22 que autoriza o Poder Executivo Municipal 

a receber por doação duas frações de terras urbanas e dá outras providencias.  O 

projeto de lei foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade. Logo após, o 

Presidente Matheus solicitou a leitura do Projeto de Lei 086/22 que autoriza o Poder 

Executivo a conceder incentivo industrial mediante pagamento de aluguel a 

empresa Dalvan de Oliveira ME inscrito no CNPJ 42.790.131/0001-60 e dá outras 

providencias. Vereador Alceu para ser lido a localização do empreendimento, uma 

vez que o este tipo de serviço estaria em falta no Município. O Sr Dalvan de 

Oliveira explicou sobre a fabricação de maquinário e equipamentos de campo os quais 

produzem. Vereador Jairo parabenizou ao empresário pelo investimento feito. Dalvan 

falou que atualmente são três funcionários que trabalham e residem no Município. O 

projeto de lei foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade. Após, o 

Presidente Matheus solicitou a leitura do Pedido de providências nº 13/22, 

protocolado pelos Vereadores Matheus, Bruna, Jairo, Claudia, Alceu. O pedido foi 

colocado em discussão e em seguida, aprovado por unanimidade. Presidente Matheus 

solicitou a leitura do Pedido de providências nº 14/22, protocolado pelo Vereador 



Jairo.  Vereador Jairo esclareceu sobre o pedido de providências, uma vez que foi feita 

tempos atrás reunião com o Executivo para ser revisto a questão da insalubridade, uma 

vez que as serventes concursadas recebem um valor e as serventes da empresa 

terceirizada recebem outro. O pedido de informação foi colocado em votação e aprovado 

por unanimidade. Nada mais havendo, foi lavrada a Ata de duas (2) páginas, que após 

lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes.  Tupandi/RS, 10 de outubro 

de 2022. 
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