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1. Apreciação da Ata da Sessão Extraordinária nº 007/2022 e Ata da Sessão Ordinária 

nº 008/2022. 

 

2. Deliberação sobre as seguintes proposições: 

 

- Projeto de Lei nº 033/2022, 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 034/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, dispõe 

sobre autorização para alienação de bens moveis e imóveis do Município e dá outras providências. 

-  Projeto de Lei nº 035/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza 

abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 240.234,00, com inclusão de meta na LDO e 

Orçamento vigente, para alocar despesas com ampliação de ponte, com recursos do superávit 

financeiro 

-  Projeto de Lei nº 036/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza 

abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 60.000,00, com inclusão de meta no Orçamento 

vigente, para alocar despesas com contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica, com 

recursos do excesso de arrecadação e do superávit financeiro. 

-  Projeto de Lei nº 037/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza 

abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 500,00 com inclusão de meta no Orçamento 

vigente, para alocar despesas com serviços de pessoa jurídica, com recursos do superávit 

financeiro. 

-  Projeto de Lei nº 038/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza 

abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.210.100,00, com recursos do superávit 

financeiro e da anulação parcial de rubricas orçamentárias. 

-  Projeto de Lei nº 039/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, cria 

cargo de provimento efetivo de Agente Fiscal 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. 
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- Projeto de Lei do Legislativo nº 001/2022, de autoria da vereadora, Camila 

Regina Follmann, concede título de cidadão emérito. 

- Indicação nº 007/2022, de autoria da vereadora, Célia Lurdes Koerbes, para que 

o Poder Executivo estude a possibilidade de divulgar as 30 (trinta) maiores empresas e 30 (trinta) 

maiores produtores rurais, que se destacam pela sua contribuição ao desenvolvimento do 

Município de Poço das Antas. 

- Pedido de Informações nº 001/2022, de autoria do vereador, Leonardo José 

Flach.  

 


