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Câmara Municipal de Alto Paraíso
ESTADODO PARANÁ

Rua Josué Baltazar Rodrigues, 1849- FONEIFAX: (044) 664-1171 - (044) 6641177
CEP 87.528-000 -ALTO PARAÍSO -PR

Alto Paraíso, 18 de abril de 2022.

Req. nO 001/2022

ExcelentíssimoSenhor
Presidente da Câmara Municipal Alto Paraíso
Luiz Carlos de Araújo
Alto Paraíso - PR

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Considerando o mister constitucional do Poder Legislativo,
REQUEIRO a mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Poder

Executivo sugerindo a recomposição salarial dos servidores que não receberam

retroativamente ao mês de janeiro de 2022 a diferença salarial proveniente do reajuste
previsto na Lei Munlcipaln" 556/2022.

Com efeito, a Lei Municipal nO556/2022 foi clara ao prever
os efeitos retroativos à 1° de janeiro de 2022.

Além disso, a Medida Provisória nO1.091/2021, assinada

pelo Presidente Jair Bolsonaro, estabeleceu novo valor ao salário-mínimo a partir de 1°
de janeiro de 2022, qual seja,R$ 1.212,00.

O pedido se justifica, pois diversos servidores que ganham o

equivalente ao salário mínimo nacional, procuraram os vereadores para externar seu

desejo de a reposição salarial retroativamente a 1° de janeiro de 2022, assim como,
aconteceu com os demais servidores.
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Não obstante, pede-se ao executivo Municipal que nos

próximos anos seja observado os efeitos retroativos da Lei de Reposição salarial dos

servidores.

Ou seja, requer-se que nos próximos anos, seja conferido

efeito retroativo à reposição inflacionária do funcionalismo público, quando a lei

municipal mencionar.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para

manifestar meus votos de estima e consideração por Vossa Excelência.
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Edilso Martins de Melo
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Dejalma Gonçalves de Oliveira

Vereador
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