
ATA Nº 22/2022 

No dia 24 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, 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° 21/22, da Sessão Ordinária, aprovada 

por unanimidade. ORDEM DO DIA: ofícios, 01 Projeto de Lei do Executivo na CGP e 03 

Projetos de Leis do Executivo e 01 pedidos de providências e 01 de indicação.  Após o 

Presidente Matheus falou sobre o Projeto de Lei 083/22 que dispõe sobre as diretrizes 

orçamentarias para o exercício financeiro de 2023. O projeto de lei foi colocado em 

discussão e aprovado por unanimidade. Presidente Matheus solicitou a leitura do Projeto 

de Lei 085/22 que dispõe sobre o recebimento de patrocínio pelo Poder Público a 

eventos realizados no território do Município. O projeto de lei foi colocado em discussão 

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

087/22 que dispõe sobre a Política Municipal de apoio a iniciação cientifica e cria a 

Mostra Municipal de iniciação cientifica de Tupandi e dá outras providencias.  

Matheus falou sobre o valor da VRm (valor de referência monetária) que vai ser dado como 

incentivo ao aluno. Matheus falou que o intuito de incentivar os alunos é muito bem-visto 

através deste incentivo, pois os alunos merecem, para assim irem adiante com seus 

trabalhos, levando o nome de Tupandi adiante.  Vereador Alceu ressaltou que este valor de 

incentivo é dado uma vez ao ano. O projeto de lei foi colocado em discussão e aprovado por 

unanimidade. Presidente Matheus solicitou a leitura do Projeto de Lei 089/22 que altera a 

redação do art 3º da Lei Municipal 1.863/2022 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 à Secretária Cláudia a leitura do Pedido de providências nº 

15/22 protocolado pelos Vereadores Matheus e Jairo.  O pedido foi colocado em 

discussão e em seguida, aprovado por unanimidade. Logo após Matheus solicitou à 

Secretária Cláudia a leitura do Pedido de indicação nº 20/22 protocolado pelos 

Vereadores Bruna e Jairo. Nada mais havendo, foi lavrada a Ata de duas (2) páginas, que 



após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes.  Tupandi/RS, 24 de outubro 

de 2022. 
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