
ATA Nº 02/2022 

Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois (26/01/2022), às dezenove horas, reuniram-se em 

Sessão Extraordinária na Câmara Municipal de Vereadores, a pedido do Poder Executivo pelo ofício nº 15/2022-GAB 

e ofício 20/2022-GAB, os senhores Vereadores: Célio Luís da Cunha – PP, Celso Rodrigues Vieira – PTB, Dener 

Fiorentin – PDT, Diego Basegio – PP, Francieli da Silva Battisti – PDT, Sila Ribeiro da Silva – PDT e Terezinha Bridi dos 

Santos – PDT. Não contamos com a presença dos vereadores Edemilson Provensi – MDB e Gisseli Bride Silveira – 

MDB. Em nome de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a sessão, após a ata anterior foi lida e aprovada por 

unanimidade, na ordem do dia – Poder Executivo: Projeto de Lei nº 03/2022 – Altera e acrescenta dispositivos ao 

Artigo 1º da Lei Municipal nº 1.150/2009, de 03 de setembro de 2021, que criou empregos públicos, pelo regime 

jurídico celetista, destinados a atender o Programa Primeira Infância Melhor – PIM, e dá outras providências.; 

Projeto de Lei nº 04/2022 – Autoriza a atualização do piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de 

saúde e dos agentes de combate ás endemias do municipio de São José do Herval.; Projeto de Lei nº 05/2022 – 

Altera o Artigo 4º da Lei Municipal nº 1.590/2020 de 27 de maio de 2020 que deu nova redação a concessão do Vale 

Refeição aos servidores municipais de São José do Herval e dá outras providências.; Projeto de Lei nº 06/2022 – 

Autoriza o poder Executivo Municipal a conceder revisão anual no salário básico no período de Janeiro a Dezembro 

de 2022, na porcentagem de 8,00% de reajuste salarial aos secretários, prefeito, vice-prefeito e servidores 

municipais ativos, inativos e pensionistas, cargos em comissão, funções gratificadas, excetuando-se o quadro do 

magistério e inativos do magistério que tem seu reajuste de acordo com o Piso Nacional do Magistério e dá outras 

providencias.; Projeto de Lei nº 07/2022 – Autoriza o poder executivo municipal a incluir metas e prioridades no PPA 

2022 a 2025 e LDO para o exercício de 2022, abre crédito especial no orçamento municipal vigente e dá outras 

providencias.; Projeto de Lei nº 08/2022 – Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 1.224, de 28 de dezembro de 2010, 

que dispõe sobre o pagamento de diárias e dá outras providências.; Projeto de Lei nº 09/2022 – Acrescenta 

dispositivo ao Artigo 72 da Lei Municipal nº 1.443, de 15 de outubro de 2015, que deu nova redação ao Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos do Município, e dá outras providências. Do Poder Legislativo - Projeto de Lei 

Legislativo nº 01/2022 – Concede aos servidores da Câmara de Vereadores revisão geral anual e dá outras 

providenciais.;  Projeto de Lei Legislativo nº 02/2022 – Concede aos Vereadores da Câmara de Vereadores revisão 

geral anual e dá outras providenciais. O Senhor Presidente baixou os projetos de lei para parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça e Fiscalização, Finanças e Orçamento, suspendendo a sessão por alguns minutos, em seguida 

reabriu a sessão e colocou em discussão e votação os Projetos de Lei nº 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 

07/2022, 08/2022 e 09/2022 os quais foram aprovados por todos os edis presentes (maioria), tendo discussões a 

respeito do Projeto de Lei nº 06/2022, o vereador Celso Vieira não concordou com a explicação dada pelo Poder 

Executivo, já os vereadores Célio Cunha e Dener Fiorentin relataram que os funcionários com quem conversaram 

ficaram felizes com a proposta dada e tendo aumento em seus vales refeições. Do Poder Legislativo o Projeto de Lei 

nº 01/2022 foi aprovado por todos os vereadores presentes (maioria). O Projeto de Lei nº 02/2022 foi aprovado por 

maioria, após desempate do Presidente, com votos contra dos vereadores: Célio Luís da Cunha, Francieli da Silva 

Battisti e Sila Ribeiro da Silva. Após o Senhor Presidente informou que a próxima sessão representativa do recesso 

será no dia vinte e um de Fevereiro de dois mil e vinte e dois (21/02/22). Nada mais havendo a tratar, o Senhor 



Presidente encerrou a sessão e eu encerro a presente ata que vai assinada pelo Primeiro Secretário e o Senhor 

Presidente. 


