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ATA n.° 008/2020 

Ata da primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, convocada através do Ofício Circular n.° 01/2020, o qual 
obedeceu ao previsto no Ato da Presidência n.° 01/2020 que estabeleceu 
regras para prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus, realizada no dia 
vinte de março de dois mil e vinte, às dezessete horas. Presentes na sessã 
todos os vereadores. Considerando a decisão da Mesa Diretora expressa no At 
n.° 03/2020, o qual previu medidas de combate ao agravamento da situaçã 
devido à pandemia causada pelo do novo Corona vírus, e que tal decisão, além d 
suspender por trinta dias as sessões ordinárias previu ainda em seu artigo 3.° qu 
as sessões extraordinárias que viessem a ocorrer nesse período fossem restrita 
apenas às votações, o presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA da present 
sessão iniciando com o segundo turno de votação do Projeto de Lei n.° 03/2020 
do Legislativo, propondo a correção inflacionária de 2019 aos vereadores 
servidores efetivos e comissionados. Colocado em discussão o projeto na 
recebeu comentários e foi aprovado com todos os votos favoráveis passando 
constar como "Lei n.° 963/2020 - Concede reposição salarial aos servidores drn  
Poder Legislativo Municipal do quadro efetivo, e aos agentes político 
(vereadores) e comissionados, no índice de 4,48% (quatro vírgula quarenta 
oito por cento), a partir de março de 2020, retroativo a janeiro de 2020 , 
encaminhada para sanção pelo executivo municipal. Em primeiro turn 
constaram os projetos de leis do Executivo de números 007/2020 propond. 
reposição salarial aos servidores do executivo no índice de 4,48% a partir di 
mês de março, e 008/2020 propondo reposição salarial aos servidores • o 
magistério municipal no índice de 12,84 %, ambos de forma retroativa a janei o 
de 2020. Sem receber comentários durante as discussões os dois projet s 
foram aprovados com todos os votos favoráveis em primeiro turno. Nada mas 
havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão extraordinária e convocadh, 
nos termos do Ofício Circular 01/2020, nova sessão extraordinária pra o próximo 
dia 23 de março, às dezessete horas. Foi lavrada a presente Ata que aipos 
aprovada sege ass' ada por todos os vereadores presentes. 
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