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Ata da primeira Sessão Extraordinária, realizada no dia onze de 
janeiro de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores 
de Poço das Antas, sob a presidência do vereador Adair Aloísio Schneider, que 
iniciou às treze horas e trinta minutos. Foi registrada a PRESENÇA dos 
seguintes vereadores: Adair Aloísio Schneider, Alícia Spiering, Andréia 
Brinckmann Griebeler, Célia Lurdes Koerbes, Leonardo José Flach, Marcos 
Antônio Beuren, Roque Pedro Stuermer, Valmir José Flach e Veleda Renita 
Wilke Gaelzer. O Presidente declarou aberta a Sessão Extraordinária e convidou 
a todos para de pé fazer a Oração do Pai Nosso. Em seguida, a diretora 
legislativa leu a convocação para a Sessão Extraordinária. ORDEM DO DIA: 
Entraram na Ordem do Dia seis Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI número um de dois mil e dezoito, autoriza abrir Crédito 
Adicional Suplementar no valor de quinhentos e sessenta mil reais com recursos 
do superávit financeiro e de auxílios e convênios, aprovado com sete votos 
favoráveis e dois votos contrários dos vereadores Andréia Brinckmann Griebeler 
e Roque Pedro Stuermer. O presidente votou. PROJETO DE LEI número dois 
de dois mil e dezoito, autoriza abrir Crédito Adicional Especial no valor de trinta 
e oito mil reais com recursos do superávit financeiro e da anulação parcial de 
rubricas orçamentárias, aprovado por unanimidade, com nove votos, o 
Presidente votou. PROJETO DE LEI número três de dois mil e dezoito, autoriza 
abrir Crédito Adicional Especial no valor de trezentos e cinquenta mil reais com 
recursos do superávit financeiro, obteve cinco votos favoráveis, três votos 
contrários, dos vereadores Andréia Brinckmann Griebeler, Célia Lurdes Koerbes 
e Roque Pedro Stuermer e uma abstenção do vereador Marcos Antônio Beuren, 
o projeto de lei foi rejeitado. PROJETO DE LEI número quatro de dois mil e 
dezoito, cria e dá denominação a escola municipal, como Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Leo Pedro Schneider, aprovado por unanimidade, com oito 
votos, o Presidente não votou. PROJETO DE LEI número cinco de dois mil e 
dezoito, cria cargo e consolida os dados do Quadro de Cargos de Provimento 
Efetivo, dando nova redação ao artigo terceiro da Lei número cento e oitenta de 
quatro de junho de um mil, novecentos e noventa e dois e dá outras providências, 
aprovado por unanimidade, com oito votos, o Presidente não votou. PROJETO 
DE LEI número seis de dois mil e dezoito, altera a redação dos parágrafos 
primeiro e segundo do artigo trinta e um, da Lei número um mil, cento e oitenta 
e quatro de dois mil e sete, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério 
Público do Município, institui o respectivo quadro de cargos e remuneração e dá 
outras providências, aprovado por unanimidade, com oito votos, o Presidente 
não votou. Encerrando a sessão, o Presidente em nome da Casa agradeceu a 
presença de todos e convidou para a Sessão Ordinária, no dia cinco de março 
de dois mil e dezoito, às dezenove horas. Nada mais havendo a tratar, eu, 
diretora legislativa, Elisana Kaiber, lavrei a presente ata que após lida, discutida 
e aprovada será assinada pelo Presidente e demais vereadores. Poço das Antas, 
cinco de março de dois mil e dezoito. 

 


