
1. Apreciação da Ata da Sessão Ordinária número 008/2021.  

2. Correspondências recebidas;  

 

3. Deliberação sobre as seguintes proposições: 

 

• Projeto de Lei nº 016/2021, de inciativa do Poder Executivo Municipal, 

altera redação do art. 7º da Lei n° 1.329 de 27 de julho de 2009, que 

dispõe sobre o valor da bolsa-auxílio para o estágio de estudantes em 

órgãos da Administração Municipal e dá outras providências 

 

• Projeto de Lei nº 017/2021, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, 

autoriza abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 41.113,42 com a 

inclusão de meta na LDO e Orçamento vigente, para alocar despesas com 

enfrentamento do Coronavírus (Covid-19), com recursos do superavit. 

 

• Projeto de Lei nº 018/2021, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, 

autoriza abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 45.000,00 

com recursos do superávit financeiro.  

 

• Indicação n° 015/2021, de iniciativa da vereadora Andréia Brinckmann 

Griebeler, para que o Poder Executivo estude a possibilidade de prorrogar 

a licença maternidade remunerada de quatro para seis meses para todas 

as servidoras e empregadas públicas do Município de Poço das Antas. 

 

• Indicação n° 016/2021, de iniciativa do vereador, Clóves André Knob, para 

que o Poder Executivo estude a possibilidade de providenciar a 

iluminação no campo de areia que se encontra ao lado do prédio da 

Brigada Militar. Bem como a limpeza do mesmo e a colocação de uma 

areia mais fina que seja propicia para a prática de esportes. 

 

• Indicação nº 017/2021, de iniciativa do vereador, Clóves André Knob, para 

que o Poder Executivo estude a possibilidade de construir uma área 

coberta, com bancos, ao longo do muro da Escola Estadual de Ensino 

Médio Poço das Antas. 

 

• Indicação nº 018/2021, de iniciativa do vereador, Adriano Stiehl, para que 

o Poder Executivo, para que através da Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos, viabilize a construção de Pórticos nas principais entradas da 

cidade, bem como a instalação de placas informativas nas demais vias 

limítrofes do Município. 

 

• Indicação nº 019/2021, de iniciativa do vereador, Adriano Stiehl, para que 

o Poder Executivo estude a possibilidade de antecipar 50% do 13º salário 

aos servidores ativos na folha do mês de abril, em razão da pandemia do 

Covid-19. Sabe-se que os servidores não estão podendo receber 

qualquer tipo de vantagens ou aumento de remuneração, vedadas em Lei 

Complementar Federal. 

 

 

 


