
ATA Nº 23/2022 

No dia 07 de novembro de dois mil e vinte e dois, às 19h, foi realizada a vigésima Sessão 

Ordinária da Câmara de Vereadores, na Sala de Sessões, com a presença dos Vereadores 

Matheus, Cláudia, Bruna, Jairo, Alceu, Nédio, Lucas, Marco e Dalvan. 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° 22/22, da Sessão Ordinária, aprovada por 7 

votos e uma abstenção. ORDEM DO DIA: ofícios, 04 Projetos de Lei do Executivo e 01 

Pedido de Indicação. Presidente Matheus solicitou à Secretaria Claudia a leitura do Projeto de 

Lei 088/22 que autoriza o poder Executivo Municipal a financiar as obras de rede elétrica 

em baixa tensão ao produtor rural Mário Schoffen nos termos do art 2º inciso II da Lei 

Municipal nº 1.808 de 2022 e dá outras providencias. De imediato Presidente Matheus 

passou a palavra ao produtor Mário Schoffen que falou da importância desde projeto para a 

propriedade da família, por todo o investimento que os filhos já fizeram. Mário explicou de que 

necessita desta ajuda pelo fato do novo empreendimento na suinocultura deles necessitar de 

energia trifásica. Ainda falou de que os filhos irão arcar com 20% do total do investimento e o 

restante de 80% fica a cargo do Município, e por fim seu agradecimento aos Nobres Vereadores. 

Vereador Dalvan falou de todo incentivo que é dado no setor primário do Município é muito 

bem-vindo. E cabe assim, ao Poder Publico incentivar para que se prossiga e que mais jovens 

possam invistir.  Vereador Jairo parabenizou a família de Mário e falou de conhece a realidade 

da família, de todo trabalho feito na propriedade. Matheus falou que este projeto é muito bem-

vindo a Casa Legislativa, pois poucos agricultores estariam no momento fazendo investimentos, 

pela instabilidade da economia e alto custo de insumos na agricultura. O projeto de lei foi 

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

e aprovado por unanimidade. Presidente Matheus solicitou a leitura do Projeto de Lei 090/22 

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. Presidente Matheus solicitou a leitura do Projeto de Lei 091/22 que Autoriza o 

Poder executivo a denominar e prolongar a extensão da Rua Clementina Schuh e dá outras 

providencias. Vereador Jairo falou de que a desapropriação será feita sem fins lucrativos. O 

projeto de lei foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade. Presidente Matheus 

solicitou à Secretaria Claudia a leitura do Projeto de Lei 092/22 que cria um emprego 



público de Agente de Combate as endemias no âmbito da secretaria municipal da saúde e 

dá outras providencias. Presidente Matheus falou de que este projeto de lei que ficará 

vinculado a Secretária Municipal da Saúde, o qual será custeado por recursos do Governo. Logo 

após Matheus solicitou à Secretária Cláudia a leitura do Pedido de indicação nº 21/22 

protocolado pelos Vereadores Matheus, Cláudia, Bruna, Jairo, Alceu, Nédio, Lucas, Marco 

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

será assinada pelos vereadores presentes.  Tupandi/RS, 07 de novembro de 2022. 
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