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ATA n.° 010/2020 

Ata da terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, convocada através do Ofício Circular n.° 05/2020, o qual 
obedeceu ao previsto no Ato da Presidência n.° 06/2020, sessão realizada no 
dia quinze de maio de dois mil e vinte, às dez horas. Presentes na sessão 
todos os vereadores. De forma especial nessa data em que comemora-se o Dia 
da Assistente e do Assistente Social o presidente desejou à Vereadora SANDRA 
APARECIDA DANIEL e a toda a categoria muito sucesso em suas carreiras, 
sempre trabalhando em defesa dos direitos do cidadão e convidou a vereadora 
para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada ou uma oração. 
Considerando a nova decisão da Mesa Diretora, expressa no Ato n.° 06/2020, o 
qual renovou as decisões já previstas no combate ao agravamento da situação 
devido à pandemia causada pela COVID 19, em atendimento à convocação 
procedida através do Ofício Circular n.° 05/2020, declarou aberta a sessão e 
solicitou a leitura dos Projetos de Leis do Executivo de número 09/2020 - Dispõe 
sobre as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento para o Exercício de 2021, e 
010/2020 - possibilidade de suspensão do pagamento de empréstimos 
consignados dos servidores municipais enquanto vigente o Decreto de Calamidade 
Pública Municipal. Após a leitura encaminhou os projetos para estudos das 
Comissões Permanentes e assessorias. Antes de encerrar lembrou as Comissões 
Permanentes que as medidas de prevenção ao Coronavírus ainda permaneciam, 
mas a equipe de servidores estava a disposição para auxílio nos trabalhos, 
devendo sempre ser respeitado o distanciamento necessário como também o uso 
de equipamentos de proteção. Nada mais havendo agradeceu a presença de 
todos os vereadores e declarou encerrada a presente sessão, ficando convocada 
nova sessão, também extraordinária, para o dia dezoito de maio próximo, às 
dezessete horas e trinta minutos. Da sessão foi lavrada a presente Ata que após 
aprovada foi assinada por todos os ver d s presentes. 
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