
ATA Nº 24/2022 

No dia 21 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 Alice.  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° 23/22, da Sessão Ordinária, aprovada por 7 

votos e uma abstenção. ORDEM DO DIA: ofícios, 05 Projetos de Lei do Executivo e 03 

Decreto Legislativo e 03 pedidos de providencias. Presidente Matheus solicitou à Secretaria 

Claudia a leitura do Projeto de Lei 093/22 que dispõe sobre a Política Pública de Assistência 

Social do Município de Tupandi e dá outras providencias. O projeto de lei foi baixado para a 

CGP. Presidente Matheus solicitou a leitura do Projeto de Lei que 094/22 Estima e fixa a 

Despesa do Município de Tupandi para o exercício de 2023. O Projeto de Lei foi baixado 

para a CGP. Projeto de Lei 095/22 Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo a 

produtora rural Merice Cristh Specht conforme art. 2º inciso II da Lei Municipal 1.808 de 

28 de abril de 2022 e dá outras providencias. Vereadora Bruna falou sobre o projeto a qual 

foi procurada pelas produtoras para as mesmas poderem receber este auxilio. Bruna falou da 

importância desta cisterna, para assim, poderem aumentar sua produtividade na produção 

primária. Vereador Alceu falou que conhece o esforço diário destas produtoras, bem como, sabe 

do custo elevado em fazer uma cisterna. Vereadora Bruna também falou da contrapartida dos 

produtores, que será a colocação das telhas. Vereador Jairo disse ser favorável a este incentivo 

em cisternas, sendo necessário, para ser aproveitada a água. Vereador Matheus falou da 

importância das cisternas, pelo retorno a médio prazo, pois estes projetos de incentivo falam do 

Meio Ambiente também. O projeto de lei foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

Presidente Matheus solicitou à Secretaria Claudia a leitura do Projeto de Lei 097/22 

Regulamenta a realização da Feira Livre do Produtor denominada de Feira Sabores de Tupandi e 

dá outras providencias. Presidente Matheus agradeceu a todos os feirantes presentes na Casa e 

parabenizando o Grupo e a Emater pelo projeto de lei.  Sra. Ivanete Thums, presidente do 

grupo, convidou a todos da comunidade que ainda não conhecem a Feira para virem conhecer 

nas sextas feiras à tarde. Sra. Eunice Salete Kaspary, servidora da Emater local, agradeceu o 

acolhimento do projeto de lei que foi pensado em todos os parágrafos, pontos e vírgulas para 

que este projeto fosse finalizado. Salete falou da importância da feira para a comunidade, 



dizendo que essa feira, os produtores colhem de manhã seus produtos e são vendidos frescos de 

tarde aos consumidores. E todo produto que é vendido tem valor agregado, e também 

transformando em outro, como por exemplo o morango, que se transforma em schimia. Salete 

falou também da feirante Clarice Lunkes que é a única que trabalha com farinhas, falou também 

que toda sexta feira é um desafio para vender os produtos, onde as vezes as vendas são boas, 

outras não tanto. Em média, segundo ela, são 80 comandas todas as sextas-feiras, então da 

importância da Feira, onde o agricultor também gera uma renda melhor para si. Salete 

agradeceu à servidora Eloise Wolf por ter elaborado este projeto de lei, bem como o Regimento 

Interno da Feira que será analisado pelos feirantes na próxima semana. Sra. Eloise Wolf 

complementou falando do trabalho em conjunto, e de que a Feira é um espaço para todos os 

agricultores do Município que queiram comercializar seus produtos junto a Feira, e assim com 

essa lei, será regulamentado para que este grupo fique cada vez mais unido e forte, bem como, 

trazendo assim, mais produtores para comercializar seus produtos. Vereadora Claudia 

parabenizou a Emater e aos produtores por toda a mobilização dos feirantes, onde nota-se que 

poderiam já ter um espaço melhor e maior, para poderem expor melhor seus produtos, devido ao 

grande movimento que eles têm. Vereador Alceu falou de que quando iniciado a feira, era o 

espaço que se tinha na época, mas concorda para que haja um espaço mais amplo futuramente. 

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

solicitou à Secretaria Claudia a leitura do Projeto de Lei 098/22 que Autoriza a contratação 

temporária de excepcional interesse público de 02 servidores para ocupar cargo de 

motorista. Presidente Matheus solicitou ao Jurídico da Câmara, Dr. Eduardo para explicar o 

projeto de lei. Dr. Eduardo falou de que esse projeto trata da contratação emergencial por 

excepcional interesse público de duas funções de motorista o qual já passou por essa Casa. 

Eduardo explicou de que na forma como colocado o projeto, ele é incondicional, porque esse 

cargo é de natureza permanente, contrariando o artigo 37 da Constituição Federal e somado a 

isso a posição em ação direto de inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça, projeto na forma 

como oposto e inclusive pelo que é trazido na exposição de motivos, não justifica a contratação 

por ser atividade permanente do STF, então é um projeto que está equivocado do ponto de vista 

do jurídico do legislativo. Vereador Marco falou da importância de ouvir e entender o parecer 

jurídico da Câmara que foi passado, porém, tem o parecer jurídico da Administração sendo ele 

como legal. Segundo Marco, o Município em abril, passou um projeto de contratação 

emergencial de 1 ano, onde na época a Câmara fez uma emenda para somente 6 meses. Marco 



falou que vai ter Concurso Público o mais breve possível, porém, em caso de não aprovação 

deste projeto de lei, este período ficará sem motorista na Saúde, e, portanto, entende que este 

projeto deverá ser aprovado, analisando assim, o que é mais favorável ao Município. Presidente 

Matheus falou que o Concurso Público será publicado no dia de amanhã e que as provas estão 

previstas para início de fevereiro de 2023. Vereador Lucas concorda com o Vereador Marco, 

porém disse que não tem como ser a favor de um Projeto de Lei o qual o Jurídico da Câmara 

apontou como institucional. Vereadora Bruna falou que o contrato dos dois funcionários que 

estão contratados terminam em 15 de dezembro, mesmo período de férias escolares, sendo assim 

possível o Executivo fazer o uso destes na saúde. Vereadora Bruna também falou que aguarda 

o Concurso Público. Vereador Marco ressaltou que para dirigir na Saúde, precisa ter um curso 

especifico, e outro ponto que terá motoristas da educação também com direito a férias neste 

período. Vereadora Bruna citou o motorista Paulo Ludwig, que está lotado na educação e que 

já atuou na Saúde, portanto, ele teria os cursos necessários. Vereador Jairo falou que conforme 

parecer do Jurídico da Câmara, não tem como ir a favor deste projeto. Jairo falou também de 

que este projeto de lei, já começou em 2021 na pandemia, o qual não podia ter Concurso 

Público, o qual foi aprovado projeto emergencial de 03 motoristas, e na época já havia sido 

confirmado deste concurso seria em início de 2022. Vereador Jairo também ressaltou do 

projeto de lei anterior, o qual a Câmara também inclusive aprovou cargos em comissão dirigir, e 

que não está sendo fiscalizado, pois várias pessoas estão dirigindo as quais não estão 

autorizadas. Presidente Matheus falou do parecer jurídico da Câmara, o qual confia plenamente 

nele, pois até o momento, como Presidente teve todas as suas contas aprovadas. Matheus 

ressaltou que muitas pessoas estão esperando o Concurso Público, pois já foi prometido ha 

muito tempo. Vereador Marco deixou claro que confia também no Dr Eduardo, mas com os 

dois pareceres jurídicos, mas neste projeto, vai por sua opinião própria. O projeto foi colocado 

em votação, recebendo 04 votos reprovados, 03 abstenções e 01 aprovação. Presidente 

Matheus solicitou à Secretária Cláudia a leitura do Decreto Legislativo 05/22 que concede 

título de cidadão honorário a Lotti Julio Bervian. O projeto de Decreto do Legislativo colocado 

em discussão e aprovado por unanimidade. Presidente Matheus solicitou à Secretária Cláudia 

a leitura do Decreto Legislativo 06/22 que concede título de cidadão honorário a Erminio 

Afonso Schoffen. O projeto de Decreto do Legislativo colocado em discussão e aprovado por 

unanimidade. Presidente Matheus solicitou à Secretária Cláudia a leitura do Decreto 

Legislativo 07 /22 que concede título de cidadão Tupandiense a Ari Jose Schuster.  Presidente 



Matheus falou que estas homenagens serão feitas durante uma Sessão Solene prevista para 

dezembro na inauguração do Centro de Eventos. Vereador Marco falou dos nomes agraciados, 

os quais já fizeram muito ao Município, sendo muita justa esta homenagem. O projeto de 

Decreto do Legislativo foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade. Logo após, foi 

solicitado à Secretária Cláudia a leitura do pedido de providencias 016/22. Na discussão, a 

secretária da Educação Sra. Salete Junges falou que fez questão de estar presente na sessão 

para fazer a explicação. Salete falou que sabia que esta decisão iria gerar uma polêmica, mas ela 

como secretária precisar ter essa visão. Salete apresentou dados, falou que fará sim a reunião 

com os pais, bem diferente da pandemia que foi tudo do dia pra noite. Salete falou que Tupandi 

foi o primeiro Município que após a pandemia a abrir o contraturno inclusive em Júlio e 

Castilhos. Salete falou que sempre tinham no máximo 160 crianças, mas que hoje há 295 

matriculas. Salete falou que não é somente cuidar, mas sim educar, e que outro ponto que está 

chamando atenção é que as matriculas da EMEI Dona Rosa até o momento estão em 214, e que 

é urgente construir um novo prédio. Salete também falou do olhar especial na Educação para as 

crianças especiais, principalmente crianças autistas, a qual essa criança necessita a monitora 

sempre junto. Salete falou que o tempo integral do contraturno é de sete horas, mas atualmente 

estão com 11, e a única saída é por mais professores e incentivar cada vez a criança está no 

tempo integral. Além disso, conforme Salete, será dado mais apoio pedagógico para a criança ter 

mais educação, e não ser só cuidada. O Fundeb hoje está em quase 100% nos profissionais da 

Educação, dando este alerta aos gestores. Salete ressaltou que na região, todos os Municípios 

começam mais tarde o contraturno, e que inclusive Tupandi não usa critérios como, por 

exemplo, renda per capita. Salete frisou da necessidade de achar uma saída e que os gestores 

precisam olhar pra frente, e que não está sendo tirado o contraturno, mas sim, somente tirado 

uma hora. Presidente Matheus agradeceu a Salete por ter vindo e explicar, pois o assunto está 

sendo muito polêmico. Alceu questionou sobre os números apresentados não respondem a essa 

uma ou duas horas, pois esse tempo gera discussão. Alceu falou que Tupandi sempre buscou 

empresas que oferecessem vagas para as mulheres, e quando se conseguiu estes empregos, junto 

vem a necessidade de vaga na educação. Alceu ainda falou de que gera um mal-estar no 

emprego das mulheres, pois nenhuma empresa vai alterar um horário de trabalho. Para ele, se 

tem a obrigação de este ano não alterar este horário, mas sim, dar um prazo até 2024 e propor 

isso, para que as mães saibam dessa mudança. Para Alceu, o Município tem um bom orçamento, 

para poder ser investido na educação, e que as crianças querem ir pro contraturno, gostam de ir, 



e que o Município pode cortar outros gastos. Alceu falou ainda que atualmente existem 

secretarias ocupadas que não são necessárias, como por ex, a Secretaria da Cultura, que durante 

a campanha foi crucificada por estar ocupada, dizendo que não seria necessário. Depois foi 

unida novamente a outra, mas voltou de novo a ser ocupada. Alceu também citou a Secretaria 

do Meio Ambiente, a qual nunca existiu, Secretaria da Assistência Social, e que estes gastos 

cortados, podem ajudar na Educação. Alceu falou de que se necessário, que fosse vendido uma 

patrola, mas não mexer no contraturno, afetando assim, a vida de muitas mães. Salete falou de 

que a Educação precisa de professores, não podendo ser somente um cuidador e frisou que o 

contraturno não está sendo fechado, e sim, somente alterado o horário.  Vereadora Bruna falou 

que concorda com a Salete, que é necessário sim, olhar os números, mas a procura que está 

tendo das mães apavoradas com essa mudança está alta, então, precisa-se olhar para essas 

crianças, e que essa uma hora e quinze minutos vão fazer muita diferença para os pais. Bruna 

falou de que o Município tem condições de se manter isso. Bruna falou dos cargos altíssimos de 

CCs que atualmente existem e que o corte deveria ser feito ali primeiro. Salete falou de que ela 

está preocupada sim, pois os gastos estão em 25%, pois a folha está ficando grande demais, e 

que o próximo Prefeito vai ter que colocar renda per capita para conseguir atender a todos. 

Salete falou que tem pais que pedem até EMEI até às 22h da noite pois não tem onde deixar os 

filhos, assim como, atendimento no contraturno já às 5h15. Salete disseque todos os pais tem 

um jeito para dar nessa situação e que como gestores este seria o impacto menor de todos. 

Salete frisou também que não quer encher as salas de aulas de alunos, pois a educação precisa 

ser valorizada. Vereadora Claudia ressaltou de que a Casa Legislativa sempre aprovou os 

projetos que são da Educação, e que concorda com a questão dos números, pois se precisa ter 

essa visão. Claudia citou sobre a pandemia, e que não tem como comparar a pandemia com a 

questão atual, a qual na época os pais tinham que dar um jeito, e Claudia ainda falou que na 

época metade do salário de muitos pais era para pagar alguém para ficar com seus filhos. 

Segundo a vereadora, hoje não pode ser mais olhado essa questão dessa forma, e que quando se 

tem algo, é muito difícil tirar do povo. Claudia falou ainda que às vezes é fácil falar e criticar, 

mas quando se vive essa situação, as coisas são diferentes.  Ela lembrou que não se pode 

esquecer que isso foi prometido para o povo, e várias vezes, foi dito, o que o que é do povo não 

se tira, e que o prefeito pode fazer tudo, portanto, precisar dar um jeito. Claudia sugeriu adquirir 

um prédio novo, construir um prédio, ou como já foi falado antes diminuir alguns CCS ou 

alguns Fgs que são desnecessários. Ela disse que isso foi tanto criticado, o qual agora voltou à 



tona. Claudia parabenizou o olhar especial e diferenciado aos especiais na questão do autismo e 

ressaltou que se fosse encontrado outra forma, talvez junto com o Legislativo, pois assim, tem 

muitos pais apavorados. Claudia falou ainda que sabe que não se trata de assistencialismo, mas 

sim de educação, e que Tupandi sempre foi um município diferenciado na região, e não se pode 

estragar isso. Salete falou que quando se está como gestor, seu pai lhe ensinou de que a ficha 

partidária fica na última gaveta, e falou que se fosse pensar em campanha, politicamente é ruim 

pra ela, mas como gestora precisa ter essa visão do futuro. Salete falou que não está sendo tirado 

nada do povo, estará sendo mantido, e com o tempo isso precisa ser feito. Salete falou que hoje 

muitas pessoas vêm de fora morar em Tupandi só pra ter acesso ao que tem no Município.  

Claudia ressaltou de não tem como impedir as pessoas virem de morar aqui, porém seria 

importante fazer exigências para terem acesso ao contra turno. Presidente Matheus questionou 

a Salete sobre a decisão feita, a qual falou em vídeo de que partiu do conselho escolar e das 

equipes diretivas em conjunto, e se a mesma o Prefeito participou.  Salete confirmou que sim, 

que o Prefeito sabia dessa decisão, bem como, a Secretaria da Fazenda vem a tempo alertando 

sobre os números do Fundeb. Matheus falou que o Prefeito quando procurado por um Vereador 

havia dito de que ele não sabia desta decisão. Vereador Jairo ressaltou que alguns 

questionamentos precisam ser feitos como Vereador, e falou que um dos problemas será com o 

conselho tutelar, caso a criança precise ficar sozinha em casa neste horário que os pais estão 

indo trabalhar. Jairo falou que um grande fato que foi usado na campanha contra Hélio e 

Paulinho, que os mesmos gastavam muito dinheiro com CCs e FGS, mas se for feito hoje um 

comparativo atual, o qual tem resposta a um pedido de informações que veio do RH do 

Executivo, esta soma atualmente está em 30% a mais e somando chega aproximadamente R$ 

210 mil por mês , e por ano R$ 2.700.000,00. Jairo falou de que isto está sendo colocado não 

para a secretária Salete, mas sim para Administração, pois poderia ser reduzido nisto. Jairo 

falou que hoje há três assessores de Prefeito que antes nunca teve, com um custo de R$ 25 mil 

ao mês, não que não estejam trabalhando, pois se estão lá, estão trabalhando. Jairo falou da 

necessidade de concurso público, o qual os CCs deverão fazer este concurso. Jairo ressaltou de 

muitos hoje contratados não estão em seu setor, o qual tem cargos ocupados como assessor de 

Secretario da Cultura com salário altíssimo, mas trabalhando como operário, enquanto isso, 

operários concursados nas obras tem um salário inferior. Jairo falou de que se o Prefeito fechar 

este horário do contraturno, será um grande problema para os pais, e que deverá ser analisado 

melhor para achar outra solução. Salete falou de que não resposta para tudo hoje e que irá levar 



estas questões para o Prefeito. Vereador Alceu falou de que esta proposta deverá ser levada para 

2024, dando este período para os pais se programarem. Salete se comprometeu a falar com os 

pais e fazer um levantamento de como podem fazer para ajudar. Vereador Lucas falou que 

entende a Salete, e que também concorda com a Claudia, de que é do povo não se tira do povo, 

mas que não está sendo tirado nada do povo, e entende o que a Secretaria Salete está preocupada 

com os números. Presidente Matheus ressaltou que se solidariza também com os pais que estão 

aflitos com essa situação, a qual motivou toda essa conversa. Matheus aproveitou a 

oportunidade para levantar algumas questões, boates na comunidade, não oficiais, mas que 

precisam de respostas, sobre a dificuldade para fechar as contas do ano. Disse que se ouviu na 

comunidade que a troca de óleo de veículos da Saúde e que concerto de máquinas na Secretaria 

de Obras estragadas não estão sendo feitas, alegando que serão somente feitas no próximo ano. 

Matheus questionou porque veículos da Saúde precisam ser lavados na garagem da Secretaria, 

uma vez, que tem empresas regularizadas em Tupandi para este tipo de serviço. Também 

questionou sobre os CCs com salários altos, e ainda cada Secretário tem o seu assessor 

recebendo mais de cinco mil reais, onde na Administração passada nem todos os Secretários 

tinham assessores. Matheus pontuou que a Câmara Municipal também tem direto a contratar 

mais assessores, jurídico, motorista, mas sabe-se que isto não é necessário. Matheus falou que o 

Prefeito precisa ter pessoas de confiança e de pessoas capacitadas, mas que atualmente está um 

exagero, que somente no andar de cima triplicou o número de CCS. Matheus disse ainda que 

poderia ser talvez cortado nestas questões e que essa mudança precisa ser revista. O pedido de 

providencias foi aprovado com 4 abstenções e 04 aprovações. Logo após, foi realizada a leitura 

do pedido de providências 017/22. Presidente Matheus ressaltou da importância da limpeza 

dos nossos espaços públicos, ainda mais com o verão vindo, as crianças querendo brincar e há 

vários espaços públicos no Município que estão bem críticos, necessitando destas providencias. 

O mesmo foi aprovado por unanimidade. O pedido de providencias foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida, foi realizada a leitura do pedido de providências 018/22. O mesmo 

foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, foi lavrada a Ata de oito (8) páginas, que 

após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes.   

Tupandi/RS, 28 de novembro de 2022. 

 

Matheus Klassmann                     Bruna S. Junges                 Claudia R. K. Franzen 

Presidente da Câmara                   Vice-presidente                         Secretária  



 

  

Jairo Henrique Kunzler                  Alceu José Schneider 

Vereador         Vereador 

 

 

Lucas Rambo                                  Alice Vanessa Gerlach Frühling  

Vereador                          Vereadora 

 

 

Nédio Luis Wames                 Marco Antonio Brand 

Vereador                                     Vereador 


