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AÍa ne . 04 / 2022
Sessão Ordinária

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mii e vintc e dois, às nove
horas, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nova Laranjciras, Estado clo
Paraná, o Presidentc da Câmara, senhor Dirceu Fernandes dos Santos, solicita ao
P.imeiro Secretário, senhor Gabriel Petró Martello, qtre rcalize a chamada nominal
dos vereadores constatando se a presença dos seguintes: Adão Krekanh Paulista,
Arcindo Ferreira Valcarcnghi, Di.ceu Fe tandes dos Santos, Gabriel Petró Martello,
João Maria Machado, losnei Chimiloski, Michele de Cássia Rossa Babinski, Pórcio
Paulo Provin e Sebastiâo Kaeira Tavares. E havendo número lcgal de vereadores,
declarou se aberta a preserte Sessão Ordinária. Logo após tbi lida a Ara na. 03 /'202'2,
esta aprovada por unanimidade do plenário. Em seguida, foram licios o Oficio na.
13/2022 expedido pclo Gabinete do Prefcito, convite do CONSEG e as Solicitações na.
0a a 13 /2022. Nada nlais havendo de peqtLcno expediente, passamos as matérias de
rcccbimento e distribuição, sendo distribuíclo e apreseutado, o Proieto de Lej na.
03/2022, de autoria clo Poder Legislativo, que contém a súntula: Concede Revisão
Geral Anual aos Agentes Políticos do Poder Legislativo Municipal de Nova
Laranjeiras, Estâdo do Paraná, sendo apresentado em regimc de urgência e sendo
aceito sua tramitação urgente por unanimidade do plenário. Nada mais para
apresentar e distribuir, passatnos as matérias da Ordem do Dia, sendo apreciado em
primeiro turno o Projeto de Lei nq. 0l/2022, dc autoria do poder Executivo
Municipai, que possui a súntula: Dispõe sobre a revisão geral anual dos scrvidores
públicos do Poder Executivo Municipal de Nova Laranjeiras, e dá outras providências,
sendo cliscutido, vomdo c aprovado por unanimidade do plenário. Em seguida, foi
aprcciado o Proleto dc Lei *. 01/2022 de autoria do Poder Lcgislativo, que contém a
súmula: Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores do Poder Legislativo
Municipal de Nova Laraujeiras e altera os anexos Il e V da Lei Municipal nq.
1064/2075, scudo discutido, votado e aprovado por unanimidade do plenário. Logo
após, fbi apreciado o Projeto de Lci De. 02/2022, dc autoria do Poder Legislativo,
súmula: Conccdc Revisâo Gcral Anual ao Prcfeito, Vice-Prefeito e Secretários do
nlunicÍpio dc Nova Laraniciras, Estado do Paraná, sendo discutido, obteve a seguinte
votação: Os vereadores Gabriel Petró Martello c Michele de Cássia Rossa Babinski
votaram pela não aprovação do projcto e os vereadores Adão Krokanh paulista,
Arcindo Ferreira Vaicarenghi, loão Maria Machado, losnei Chimiloski, pércio paulo
Provin e Sebastião Kâeirâ Tâvârês votaram pela aprovação do projeto, seguindo o
mesmo aprovado em primeiro turno por maioria absoluta dos votos. Na sequêncja fbi
apreciado o Projeto de Lei ne. O3/2022, de autoria do poder Legislativo, súmula:
Concede Revisão Geral Anual aos Agentes Políticos do poder Legislativo Municipal de
Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, sendo discutido, obteve a seguinte votaçâo: Os
vereadorcs Gabriel Petró Martello, Josnei Chimiloski c Mjchele clc Cássja Rossa
Babinsld votaram pela não aprovação do projeto c os vereadorcs Adâo Krekanh
Pauiista, Arcindo Fcrreira Vaicarenghi, João Maria Machado, Pércio paulo provin e
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Sebastião Kaeira Tavares votarâm pela aprovação do projeto, seguindo o mesmo
aprovado em primeiro turno, por maioria simples dos votos, Nada mais havendo para
discutir em primeiro turno, passamos as matérias em segundo turno, sendo
apreciado o Projeto de Lei ne.02/2022, de âutoria do poder Executivo Municipal, que
possui a súmula: Altera a Lei Municipa) ne,146/1996 e d,á outras providênciai, sendo
discutido, votado e aprovado por unanimidade do plenárió, determinando o
presidente que se faça a Lei. Nada mais havendo para discutir e votar em segundo
turno, os vereadores fizeram o uso da palavra e o presidente encerrou a presente
Sessão, e solicitou o aceite dos vereadores para realizar quebra de interstício em
conformidade com o artigo 114 do Regimento Interno, para realizar a votação em
segundo turno dos Projetos r.e. 07/2022 de autoria do poder Executivo e para os
Projetos ne. 07,02 e 03/2022 de autoria do poder Legislativo, o qual foi 
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unanimidade do plenário. Dessa forma, o presidente marca Sessào Extraordinária
para o dia vinte e unt de fevereiro de dois mil e vinte e dois as nove horas e trinta e
cinco minutoÉAr Sala das Sessões. Eu, Maicon provin, assino a presente ata, por mim
lavrada e en o para aprovaÇão e assinatura dos Vereadores.

Ca

tee
.la
nl'n

/t
esd

( ttko./-l
\Dirceu Fé,úah

\Presidêntê

-Aar'-/ losnet

í 
20.

Santos Adão Krekanh Paulista
Vice-Presidente

Chimiloski
Secretário

e,,inao#tfu(,u,",gnt
Vereador

-.§
Michele de Cássia Rossa Babinski

Vereadora

Sebastião Kâeira Tavares
Vereador

Provin
lativo

. -ck r*:bt
o Provin

Vereador

^,t'/

wk«lhr:/"Á
Vereador

Erv, OI iO3 d0J,r

Págino 02 de 02 - ato De_ ano22


