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ATA n.° 019/2021 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA QUATORZE DE MAIO DE DOIS MIL E 
VINTE E UM 

Ata da quinta Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, realizada de forma online no dia quatorze de maio de dois 
mil e vinte e um, às dezoito horas, atendendo a convocação através do Ofício 
Circular n.° 003/2021 para votação em primeiro turno do Projeto de Lei n.° 
014/2021, pautado na sessão do dia dez de maio, propondo a inclusão de 
profissionais ativos da educação necessários para a retomada da estrutura 
escolar e dando prioridade na imunização de gestantes, puêrperas e lactantes 
dentro no grupo prioritário do Programa de Vacinação para o Combate e 
Erradicação do vírus da Covid-19. Considerando a necessidade de que o 
projeto fosse apreciado em caráter de urgência, em dois turnos de discussão e 
votação, conforme manifestação unânime dos membros dessa Casa de Leis, 
nos termos dos Artigos 181 e seguintes do Regimento Interno, e considerando 
a convocação procedida através do Ofício Circular n.° 003 de 2021, o 
Presidente declarou aberta a presente Sessão Extraordinária, e tendo em vista 
a atual situação da Pandemia da COVID-19 na região e estando também a 
cidade de Inácio Martins com alto número de casos ativos, justificou a 
realização da sessão de forma on line via aplicativo de reuniões, expondo que 
a mesma seria gravada mantendo-se a gravação nos arquivos eletrônicos da 
casa. Iniciou a ORDEM DO DIA solicitando a leitura do projeto em pauta e 
colocado em discussão o mesmo recebeu alguns comentários dos vereadores 
em relação à sua importancia e a necesssidade de votação de forma urgente, e 
colocado em votação recebeu todos os votos favoráveis, sendo aprovado em 
primeiro turno. O Presidente determinou que o mesmo retornasse para votação 
em segundo turno na próxima sessão ordinária. Não havendo mais matérias 
para a presente sessão extraordinária a mesma foi encerrada, mantendo-se 
convocada a próxima sessão ordinária para dia dezessete de maio,às dezoito 
horas, novamente de forma online. Lavr u-se a presente ata que segue 
assinada pelos vereadores prese tes. 
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