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Câmara Municipal de Inácio Martins 
CNPJ 77.778.827/0001-55 

ATA n.° 022/2021 

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

Ata da sexta Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, realizada de forma online no dia vinte e sete de maio de 
dois mil e vinte e um, às dezoito horas, atendendo a convocação realizada peto 
Presidente de forma especial através de mensagem encaminhada ao grupo de 
WhatsApp da Câmara Municipal, no dia 26/05/2021, confirmado o recebimento 
posteriormente por todos os vereadores, para votação em primeiro turno do 
Projeto de Lei n.° 017/2021, sobre a identificação obrigatória com pulseiras de 
pacientes examinados e apresentando sintomas ou suspeita de contaminação 
por Coronavirus. 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, o presidente novamente justificou a realização da sessão de 
forma online via aplicativo de reuniões e transmitida pelo página do facebook 
da Câmara Municipal, expondo ainda que a mesma seria gravada mantendo-se 
a gravação nos arquivos eletrônicos da casa. Iniciou-se a ORDEM DO DIA e 
após a leitura do projeto em pauta o mesmo foi colocado em discussão tendo 
recebido alguns comentários dos vereadores em relação à sua importância e a 
necessidade 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 e sendo a única matéria a ser deliberada na presente 
sessão extraordinária a mesma foi encerrada, mantendo-se convocada a 
próxima sessão ordinária para o dia trinta e um de maio, às dezoito horas, 
novamente de forma online. Da sessão foi lavrada a presente ata que segue 
assinada pelos vereadores presentes. y 
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