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1. Apreciação da Ata da Sessão Ordinária nº 006/2022  

 

2. Deliberação sobre as seguintes proposições: 

 

- Projeto de Lei nº 028/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, Institui 

e atribui Gratificação de Função para o responsável pela confecção de Carteiras de Identidades. 

- Projeto de Lei nº 029/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, altera a 

redação do inc. II do art. 12, o art. 30 e o Anexo I 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. 

-  Projeto de Lei nº 030/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, altera 

a redação do caput do art. 211 e § 1º da Lei nº 241/1993, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de Poço das Antas e dá outras providências. 

-  Projeto de Lei nº 031/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza 

abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 13.081,50, com inclusão de meta no Orçamento 

vigente, para alocar despesas com contratação de serviços de terceiros pessoa física, com recursos 

do excesso de arrecadação e da anulação parcial de rubricas orçamentárias. 

-  Projeto de Lei nº 032/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, 

estabelece a Política, cria o Conselho e o Fundo Municipal do Idoso. 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2022, de autoria da mesa diretora, revoga 

os Decretos Legislativos nº 57 e 60 e flexibiliza regras e procedimentos de prevenção à propagação 

do Coronavírus – COVID 19, na Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas. 

- Indicação nº 006/2022, de autoria do vereador, Luiz Naldair Pereira da Silva, para 

que o Poder Executivo estude a possibilidade de viabilizar a aquisição de 600 (seiscentas) cadeiras 

para o Ginásio Municipal de Poço das Antas. 

 


