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                                                 ATA Nº 001/2022 

 

 Ata da primeira Sessão Extraordinária realizada no dia cinco de janeiro de dois mil e 

vinte e dois, no Plenário da Câmara de Vereadores de Poço das Antas, sob a presidência do vereador, 

Maicon Luis Stuermer, que iniciou às dezenove horas e trinta minutos. Iniciando os trabalhos o Presidente 

cumprimentou os colegas vereadores, assessora jurídica, Dra. Gisela, diretora legislativa, Fernanda, 

contador Volnei, vice-prefeito em exercício, Sr. Laurentino, a imprensa que se fez presente e a todos que 

acompanharam a transmissão da sessão através das redes sociais. Seguindo, convidou a todos para de pé 

fazer a Oração do Pai Nosso, cada um conforme a sua religião. Foi registrada a PRESENÇA dos seguintes 

vereadores: Adriano Stiehl, Andréia Brinckmann Griebeler, Camila Regina Follmann, Célia Lurdes 

Koerbes, Clóves André Knob, Leonardo José Flach, Luiz Naldair Pereira da Silva, Maicon Luis Stuermer 

e Rodrigo Galdino Schwingel. Após, foi realizada a leitura do Edital de Convocação número um de dois 

mil e vinte e dois. Na Pauta do dia entraram os Projetos de Lei número um - substitutivo, dois, três, quatro, 

cinco e seis, de dois mil e vinte e dois, de iniciativa do Poder Executivo. E, os Projetos de Lei número um, 

dois, três e quatro, de dois mil e vinte e dois, de iniciativa do Poder Legislativo Municipal, sendo que todos 

entraram na ORDEM DO DIA. PROJETO DE LEI número um - substitutivo, de dois mil e vinte e dois, 

de iniciativa do Poder Executivo Municipal, cria cargos de professor e altera a redação do art. 30, da Lei nº 

1.184/2007, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público do Município, institui o respectivo 

quadro de cargos e remuneração. Aprovado, com oito votos: o Presidente não votou. PROJETO DE LEI 

número dois, de dois mil e vinte e dois, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, cria cargo de 

provimento efetivo e altera a redação do art. 3° da Lei nº 180 de 04 de junho de 1992, que dispõe sobre o 

Quadro de Cargos e Padrões. Aprovado, com seis votos: o Presidente não votou e dois votos contrários dos 

vereadores, Adriano Stiehl e Leonardo José Flach. PROJETO DE LEI número três de dois mil e vinte e 

dois, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, concede revisão geral anual - art. 37, inc. X, da CF - aos 

vencimentos dos servidores, do Poder Executivo. Aprovado, com oito votos: o Presidente não votou. 

PROJETO DE LEI número quatro de dois mil e vinte e dois, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, 

altera a redação do art. 3º da Lei n° 947/2004, que dispõe sobre a concessão de vales-alimentação aos 

servidores municipais. Aprovado, com oito votos: o Presidente não votou. PROJETO DE LEI número 

cinco de dois mil e vinte e dois, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, altera a redação das alíneas 

“a” e “b” do inc. I, do art. 7º da Lei n° 1.329/2009, que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da 

Administração Municipal. Aprovado, com oito votos: o Presidente não votou. PROJETO DE LEI número 

seis, de dois mil e vinte e dois, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, revoga a Lei n° 936/2003, que 

fixa horário de expediente da Prefeitura às sextas-feiras nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. 

Rejeitado, com cinco votos contrários dos vereadores: Adriano Stiehl, Clóves André Knob, Leonardo José 

Flach, Luiz Naldair Pereira da Silva e Rodrigo Galdino Schwingel. O Projeto obteve três votos a favor, das 

vereadoras: Andréia Brinckmann Griebeler, Camila Regina Follmann e Célia Lurdes Koerbes. E, o 

Presidente não votou. PROJETO DE LEI número um, de dois mil e vinte e dois, de iniciativa do Poder 

Legislativo Municipal, concede a Revisão Geral Anual dos subsídios da Prefeita, Vice-Prefeito e dos 

Secretários Municipais de Poço das Antas. Aprovado, com oito votos: o Presidente não votou. PROJETO 

DE LEI número dois, de dois mil e vinte e dois, de iniciativa do Poder Legislativo Municipal, concede a 

Revisão Geral Anual dos subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de Poço das 

Antas. Aprovado, com oito votos: o Presidente não votou. PROJETO DE LEI número três, de dois mil e 

vinte e dois, de iniciativa do Poder Legislativo Municipal, concede a Revisão Geral Anual aos vencimentos 

dos servidores do Poder Legislativo Municipal de Poço das Antas. Aprovado, com oito votos: o Presidente 

não votou. PROJETO DE LEI número quatro, de dois mil e vinte e dois, de iniciativa do Poder Legislativo 

Municipal, dispõe sobre a concessão de vale-alimentação aos servidores do Poder Legislativo Municipal 

de Poço das Antas. Aprovado, com oito votos: o Presidente não votou. A assessora jurídica, que estava em 

gozo legal de férias, foi convocada e se fez presente na sessão. O Presidente encerrou a sessão agradecendo 

a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu, diretora legislativa, Fernanda Laísa Herbert, lavrei a 

presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente e demais Vereadores. Poço 

das Antas, sete de março de dois mil e vinte e dois.  
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