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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA VINTE E UM DE JANEIRO DE DOIS 
MIL E VINTE E DOIS 

Ata da segunda Sessão Extraordinária do ano de 2022 da Câmara Municipal 
de Inácio Martins, Estado do Paraná, realizada de forma on-line através do 
aplicativo de reuniões Google Meet, às dezoito horas do dia vinte e um de 
janeiro de dois mil e vinte e dois, em atendimento a convocação procedida pelo 
Executivo Municipal para votação em segundo turno dos Projetos de Leis 
números 001, 002 e 003 de 2022, já votados em primeiro turno na Sessão 
Extraordinária do dia vinte de janeiro. Considerando os projetos já terem sido 
aprovados em primeiro turno, novamente o Presidente consultou os vereadores 
se algum teria interesse que fossem lidos o impacto orçamentário e os repectivos 
pareceres antes de iniciar a discussão na Ordem do Dia. Como novamente 
nenhum vereador se manifestou iniciou a ORDEM DO DIA com o segundo turno 
de votação dso projetos, que novametne receberam todos os votos favoráveis e 
passaram a constar como Lei n.° 1008/2022 - "Revoga a Lei Municipal n.° 
972/2020 e concede reposição salarial aos servidores municipais do quadro 
efetivo, incluindo comissionados, professores, funcionários contratados pelo 
emprego público e educador residente"; Lei n.° 1009/2022 - "Revoga a Lei 
Municipal n.° 979/2021, concede reposição salarial aos servidores municipais 
do quadro efetivo geral, inclusive professores, compreendendo ainda 
comissionados, funcionários contratados pelo emprego público e educador 
residente", e Lei n.° 1010/2022 - "Concede reposição salarial aos servidores 
municipais do quadro efetivo, incluindo professores, comissionados, agentes 
políticos, funcionários contratados pelo emprego público e educador residente". 
Sendo as matérias para votação o Presidente mais uma vez agradeceu aos 
pares pelo atendimento à convocação, determinou o encaminhamento das leis 
para sanção, e nada mais havendo a ser tratado declarou encerrada a presente 
Sessão Extraordinária mantendo convocada a primeira sessão ordinária do 
período para o dia primeiro de fevereiro, no horário regimental. Da sessão foi 
lavrada a presente Ata que após aprovada segue assinada pelos vereadores 
presentes. 
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