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ATA n.° 008/2021 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA DEZESSEIS DE MARÇO DE DOIS MIL 
E VINTE E UM 

Ata da segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, realizada de forma virtual através do aplicativo Google Meet 
no dia dezesseis de março de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, para 
recebimento do Projeto de Lei n.° 007/2021 referente à autorização para o 
Executivo Municipal aderir ao consórcio nacional visando à aquisição de 
vacinas para combate ao Coronavírus, medicamentos, insumos e 
equipamentos na área da saúde. Presentes na sessão todos os vereadores. O 
Presidente declarou aberta a sessão e solicitou a leitura do Projeto de Lei n.° 
007/2021, encaminhando o mesmo para as Comissões Permanentes e 
assessorias. Considerando a urgência necessária para que o município não 
tivesse prejuízo na assinatura do protocolo de intenções com a finalidade de 
adquirir vacinas para combate à Pandemia COVID 19, medicamentos, insumos 
e equipamentos para a área da saúde, cuja adesão deveria acontecer até o dia 
dezenove de março, e considerando ainda a necessidade de dois turnos de 
votação, consulto o presidente consultou o plenário virtual sobre a possibilidade 
de dispensa do interstício entre os dois turnos de votação, visando a votação 
do referido projeto em dois turnos no mesmo dia, o que foi acatado pelos 
vereadores, registrando-se que no momento da consulta os Vereadores João 
Prestes e Marino Kutianski haviam perdido a conexão e não se manifestaram, 
porém, já haviam se manifestado anteriormente à sessão que eram favoráveis 
à dispensa de interstício. Sendo essa a matéria para a presente sessão 
extraordinária a mesma foi encerrada e convocada nova sessão extraordinária 
para o dia 17/03/2021, às nove horas, para votação em primeiro e segundo 
turnos do Projeto de Lei n.° 007/2021. Foi lavrada a presente ata que segue 
assina pelo vereadores 
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