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Ata da décima primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio 
Martins, Estado do Paraná, realizada no dia vinte de julho de dois mil e vinte, 
ás dezessete horas e trinta minutos. Registrou-se a ausência do Vereador 
Sebastião Sidon Vieira não justificada até o início da sessão. Iniciado o 
EXPEDIENTE constou a discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária do dia 
treze de julho, aprovada sem ressalvas, e do Ofício 047/2020 da Secretaria de 
Saúde, requerendo o uso do plenário para realização de reunião do Conselho 
Municipal de Saúde, no próximo dia vinte e sete de julho. Após a leitura do 
oficio o presidente informou aos pares que já havia deferido o pedido e 
autorizado o uso do Plenário para a referida reunião, na qual deveriam ser 
observadas as medidas de distanciamento necessárias dentre os presentes. 
Na TRIBUNA o Vereador JORGE BOEIRA falou sobre o ofício que havia 
solicitado na sessão do dia 06/07/2020 em relação a PR 364 para melhor 
sinalização desse trecho, conforme já comentado naquela sessão, o qual já 
encontrava-se redigido para ser encaminhado, pedindo novamente aos pares 
se todos concordavam em assinar juntos. O Vereador Laurici pediu aparte e 
falou com relação aos pedidos de melhorias lembrando que também havia 
enviado um ofício solicitando melhorias com a colocação de defensas 
metálicas próximas à localidade de Góes Artigas e foi informado pelo orador 
que todos os ofícios enviados ao DER seriam anexados. Após informado o 
vereador afirmou que o ofício a ser enviado era muito importante e que estaria 
junto. De volta com a palavra o orador pediu a primeira secretária que fizesse a 
leitura do ofício, assim procedido, e após todos os vereadores concordaram e 
já assinaram o documento. Após a leitura encerrou dizendo que esperava que 
fosse atendido esse pedido pela importância do mesmo aos usuários e também 
para evitar acidentes ao longo do trecho, reafirmando o que havia falado na 
sessão em que solicitou o envio do documento. Sem matérias para votação na 
ORDEM DO DIA passou-se para a EXPLICAÇÃO PESSOAL iniciando com a 
Vereadora SANDRA DANIEL que registrou a grande perda que o município 
teve nesse dia que foi o falecimento da professora Adenise Franco acreditando 
que o universo acadêmico nunca mais seria o mesmo sem ela, que tinha feito 
tanto em tão pouco tempo, já sendo doutora mesmo muito jovem. Deixou seus 
sentimentos a toda família dizendo que não era só um sentimento seu, mas 
com certeza de todos aqui, que iriam sentir sua falta e infelizmente não teriam 
mais as contribuições que tinha deixado no mundo literário, reafirmando os 
sentimentos a família, a todos seus amigos e a sua companheira, para que 
todos pudessem ser confortados porque da perda dela não tinha nada qu 
pudessem dizer que fosse suprir a sua falta. O Vereador GILBERTO BELL 
justificou sua ausência na sessão anterior explicando o que havia ocorrido 
agradeceu a solidariedade da Vereadora Sandra que tinha lhe mandad 
mensagem e acabou lhe indicando um médico e assim já tinha conseguid 
descobrir o que era e nesse dia já pode estar presente na sessão. O Vereado 
LAURICI lembrou que no dia vinte e cinco de julho era comemorado o dia d 
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São Cristóvão lembrando que a comunidade da Vila Nova tinha São Cristóvão 
como seu padroeiro, e este ano devido a pandemia não poderiam realizar a 
festa em sua comemoração, costumeirannente realizada no mês de agosto, 
mas estariam realizando no próximo domingo, dia vinte e seis de julho, a 
tradicional carreata com a benção dos veículos, respeitado o Decreto Municipal 
e todas as providências necessárias, com a celebração da santa missa na 
capela da comunidade e após a carreata com a benção dos veículos. 
Agradeceu a participação em nome da comunidade a todos, inclusive aos 
vereadores, que sempre colaboravam com a realização desse evento. O 
Vereador NELSO pediu para que ficasse registrado na ata desta sessão sobre 
um prêmio recebido pela equipe da saúde do município no 5.° Congresso 
Paranaense de Saúde Pública e Coletiva realizado em plataforma digital nos 
dias 15 e 16 de julho, onde foram vencedores na categoria "Promoção, 
Prevenção e Vigilância" com o trabalho "Reduzindo a Mortalidade Infantil a 0%, 
através do trabalho em redes" de autoria de sua esposa, Enfermeira Silvane do 
Carmo Gavronski tendo como co-autores a Enfermeira Ana Paula Klosovski e o 
Cirurgião Dentista Julio Armando Canido Mendez, cujo trabalho já tinha sido 
premiado em um evento em Brasília e pela segunda vez era vencedor. Ao final 
o presidente reafirmou a ausência do Vereador Sidon e alertou os vereadores 
para a necessidade de justificarem as ausências sob pena de desconto em 
folha de pagamento, conforme previsão legal. Nada mais havendo a ser tratado 
foi encerrada a presente sessão e convocada nova sessão ordinária para o dia 
vinte e sete de julho .de dois mil e vinte no mesmo horário. Foi lavrada a 
presente ata que acha a de conformidade s gue assinada pelos vereadore 
presentes. 
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