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Ata da quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado 
do Paraná, realizada no dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte, às 
dezessete horas e trinta minutos, na qual estavam presentes todos os 
vereadores. No EXPEDIENTE foi apenas colocada em apreciação a ata da 
sessão do dia dezessete de fevereiro de dois mil e vinte, a qual foi aprovada 
sem ressalvas, com todos os votos favoráveis. Após, foi lido e encaminhado 
para as Comissões Permanentes o Projeto de Lei do Executivo de n.° 06/2020, 
propondo alteração ao Plano Plurianual 2018-2021, à Lei de Diretrizes para o 
Orçamento de 2020 e à Lei Orçamentária em vigência, no valor de R$ 
2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais). Nenhum vereador fez uso 
da TRIBUNA nesta sessão. Na ORDEM DO DIA constaram para votação em 
primeiro turno os Projetos de Leis do Executivo de números 001/2020 alterando 
a Lei 814/2015 para criar quatro vagas no cargo Educador Residente e n.° 
004/2020 para implementar o Programa de Recuperação Fiscal — REFIS para o 
exercício de 2020. Ambos foram aprovados com todos os votos favoráveis sem 
receber comentários e o presidente determinou que retornassem para votação 
em segundo turno na próxima sessão. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o 
Vereador LAURICI relatou que esteve no domingo anterior participando do que 
seria o último evento realizado pelo grupo da melhor idade antes do inicio da 
quaresma e na ocasião conversando com o pessoal que estava à frente do 
grupo, o senhor Alcindo e os demais que ajudavam a organizar na realização 
dos encontros sempre nas terças-feiras, e os mesmos lhe fizeram o mesmo 
pedido que já haviam feito à Vereadora Sandra quando esteve lhes visitando, 
assim como lhe relataram que o Vereador Sidon também já havia participado 
de seus eventos e pode acompanhar e sentir de perto a grande dificuldade que 
tinham com banheiros no Centro de Convivência onde só tinha um banheiro 
que podia ser utilizado no setor masculino, e lhe pediram para que trouxesse 
isso ao conhecimento dessa casa para que chegasse também ao 
conhecimento do executivo, pois segundo os mesmos já havia cobranças 
nesse sentido só que nada tinha sido feito praticamente nos últimos anos de 
melhorias para o grupo. Relatou que um palco existente no local tinha sido 
construido com a ajuda de outras pessoas, mas o município não tinha lhes 
atendido muito nos últimos anos e necessitava muito dessas melhorias naquele 
espaço. Deixou o pedido sem fazer uma indicação de serviço para 
conhecimento dos pares e do executivo, para que nesse período de quaresma, 
quando não estivessem utilizando o local, fosse estudado o que podia ser feito 
com relação às melhorias na estrutura do espaço que utilizavam, sempre nas 
segundas e terças feiras. Registrou o início do período de quaresma onde a 
igreja católica celebrava por quarenta dias o período em que precisavam estar 
mais em jejum e penitência, o que já vinha desde os antepassados, mas havia 
caído muito no esquecimento o que podiam notar principalmente num dia como 
esse, quarta-feira de cinzas, e também na semana santa onde não existia mais 
aquele respeito que se existia, porque isso vinha se perdendo com o tempo; a 
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juventude vinha seguindo caminhos muitas vezes inversos; e assim gostaria de 
deixar relato que nesse dia iniciava o período de quaresma. O Vereador SIDON 
endossou as palavras do Vereador Laurici em relação ao Centro de 
Convivência dizendo que sempre participava junto com o pessoal da terceira 
idade e o citado senhor Alcindo era parente seu e tinha sido procurado pelo 
mesmo para dar um incentivo em alguma coisa, e dentro das suas 
possibilidades estava sempre colaborando com eles, e que era uma ótima idéia 
e deveriam procurar os procedimentos corretos para a construção de mais um 
banheiro, que fazia falta mesmo para os usuários, pois estando lá observou 
pessoas que ficavam aguardando o uso do banheiro, e isso seria muito 
importante visto que bastante gente participava. Encerrou falando também que 
a quaresma deveria ser um momento de reflexão e desejou uma ótima semana 
e que Deus abençoasse a todos. Nada mais havendo foi encerrada a presente 
sessão e convocada nova sessão ordinária para o dia dois de março, no 
mesmo horário, ficando lavrada a presente Ata que segue assinada por todos 
os vereadores pr sentes. 
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