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ATA n.° 017/2021 

SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA TRÊS DE MAIO DE DOIS MIL 
E VINTE E UM. 

Ata da décima terceira sessão ordinária, do primeiro período legislativo, da 
décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Marfins, Estado do 
Paraná, realizada de forma presencial no horário regimental do dia três de maio 
de dois mil e vinte e um, observadas às regras de prevenção à pandemia 
previstas nos decretos vigentes. Presentes na sessão todos os vereadores. 
Iniciado o EXPEDIENTE, nos termos do Artigo 159 do Regimento Interno, o 
Presidente colocou em discussão a Ata de n.° 015 da Sessão Extraordinária do 
dia 20/04/2021 e n.° 016/2021, da Sessão Ordinária do dia 26 de abril, ambas 
aprovadas sem ressalvas. Na sequência constou a leitura do Projeto de Lei do 
Executivo de n.° 013 de 2021 — "Reconhece a prática de atividades 
físicas e do exercício físico como essenciais para a população, em 
estabelecimentos prestadores do serviço destinado a essa finalidade 
bem como em espaços públicos", proposta encaminhada pelo Executivo 
Municipal em atendimento ao solicitado pelo Vereador Élcio Wszolek 
através da Indicação n.° 041/2021. Após a leitura o projeto foi 
encaminhado para as Comissões Permanentes. Em seguida, as 
Indicações de Serviço na seguinte ordem: n.° 054 - "Perfuração de um poço 
artesiano e implantação de um sistema de distribuição de água, para 
atendimento a reivindicação dos moradores do Assentamento Evandro 
Francisco (Fazenda Velha)", do Vereador Dimas; n.° 055 - "Colocação de 
Lombada e/ou Travessia Elevada, na comunidade de Vila Borges na Rua José 
Maiewski', e n.° 056 - "Serviço de manutenção no prolongamento da Rua 7 de 
Setembro, próximo a residência do Senhor Jacir Cardoso", do Vereador Julio; 
n.° 057 - "Regularização e reestruturação do Cemitério localizado na área 
urbana do município" e n.° 058 - "Recuperação de uma estrada que dá acesso 
à propriedade do senhor Luís Carlos de Lima, na comunidade de quarteirão 
dos Stresser, e recuperação de uma nascente na mesma propriedade", do 
Vereador Marino Kutianski, todas encaminhadas ao Prefeito Municipal. 
Solicitou ainda a leitura do Requerimento Interno recebido do Vereador Gilberto 
Bello para, visando evitar a apresentação de Requerimento sujeito a 
deliberação pelo Plenário, solicitar ao Presidente o envio de ofício à Secretária 
da Saúde Sandra Aparecida Daniel, convidando-a para comparecimento na 
Sessão Ordinária do dia 10/05/2021, a fim de prestar esclarecimentos sobre 
assuntos de competência de sua pasta, especificamente sobre a Pandemia do 
Corona Vírus. Conforme o solicitado e considerando a importância da 
participação da Secretária de Saúde o Presidente determinou que fosse 
elaborado ofício convidando a mesma para participação na sessão ordinária do 
próximo dia dez de maio. Encerrando o Expediente a leitura do comunicado da 
Assembléia Legislativa do Paraná, informando que após a edição de novo Ato 
da Comissão Executiva, estavam novamente autorizados os atendimentos 
presenciais de autoridades nas dependências da Casa, sendo permitido o 
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ingresso de até três autoridades visitantes (prefeitos, vereadores e/o 
lideranças) em cada gabinete, concomitantemente, e que as visitas deviam ser 
agendadas pelo respectivo gabinete parlamentar o qual deveria informar a 
Diretoria Geral para proceder ao controle do ingresso dos visitantes. Iniciando o 
uso da TRIBUNA o Vereador MARINO falou sobre o cemitério dentro do 
quadro urbano do município que era denominado como Cemitério Municipal, 
matéria de apresentação de Indicação de Serviço nesse dia, que infelizmente 
há várias gestões vinha se cobrando, mas até o momento não tinha legalização 
e assim achava de suma importância a Indicação apresentada ao executivo 
porque podiam ver que a situação no local estava um caos e várias vezes esse 
assunto já tinha sido abordado, tanto aqui nessa casa de leis como em várias 
gestões no Executivo, e inclusive na sua gestão como prefeito em 2015 havia 
feito um levantamento nessa área do cemitério que na época já era bem 
complicado, não tendo mais espaço para que fossem colocadas as urnas e via 
isso com uma preocupação muito grande. Relatou que na época tinham mais 
de trezentos túmulos considerados como abandonados por não terem 
identificação e as sepulturas serem muito antigas, quando procurou entrar em 
contato com a fundação chamada FUNPAR, citada na justificativa de sua 
Indicação de Serviço, ocasião em que técnicos dessa fundação estiveram 
presentes aqui no município fazendo vistorias no local e trocando idéias com 
esses técnicos encontraram uma possibilidade muito grande de fazer a 
reestruturação e reorganização do cemitério. Afirmou que nesse dia estava 
encaminhando essa Indicação ficando a inteira disposição por ser um interesse 
público e era muito importante que o Poder Executivo elaborasse um projeto de 
regularização e reestruturação estando a inteira disposição e acreditando que 
todos os demais vereadores compartilhavam desse interesse público. Disse 
aos pares que com união e força, juntos com o Poder Executivo deviam 
resolver essa questão que era de prioridade aqui no município, pedindo 
encarecidamente que o Executivo lhes atendesse nessa questão que não seria 
apenas uma indicação sua como vereador, mas sim o interesse da população 
que tanto vinha cobrando, inclusive com manifestos nas redes sociais. Nesse 
momento o Vereador Gilberto Bello em aparte, comentou uma situação 
ocorrida nos últimos dias, e sem citar nomes por não ter pedido autorização à 
família contou que uma pessoa havia falecido e ao chegarem ao cemitério o 
cidadão que atendia o local informou que não havia espaço; que foi chamado o 
Chefe do Executivo que esteve no local, mas não tinha onde fazer um túmulo 
novo, somente poderiam fazer o sepultamento se já tivesse um local com 
algum familiar já sepultado; que dirigiram-se ao cemitério da localidade de Rio 
Pequeno que também não tinha lugar, e apenas conseguiram um local para o 
sepultamento no cemitério do Banhado Grande, o qual também estava cheio, 
mas conseguiram um espaço para fazer uma cova e realizar o sepultamento, o 
que foi uma situação constrangedora e muito difícil para a família, e assim se 
engajava ao pedido do Vereador Marino devido a situação ser crítica, e ainda 
citou o exemplo do cemitério do município de Rio Azul onde existia um espaço 
para que as famílias não passassem por apuros como esse, pois essa não 
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tinha sido a primeira vez, sendo uma situação muito preocupante e s nsivel à 
qual deveriam começar uma discussão com o Executivo para solucionar esse 
problema o quanto antes. O Vereador Marino concluiu dizendo que para isso o 
município poderia usar recursos livres ou até mesmo usar recursos do projeto 
já aprovado do programa FINISA no qual cabia dentro da Secretaria do Meio 
Ambiente e assim o Executivo poderia mandar para a Câmara uma emenda a 
esse projeto que já estava aprovado e o município poder usar um determinado 
valor para reestruturação e reorganização do cemitério local. Ainda dentro da 
fala do Vereador Marino o Vereador Julio manifestou-se reforçando a fala do 
Vereador Bello e endossando a importância do pedido; o Vereador Jorge 
relembrou que em 2014 ou 2015 enviou Requerimento ao Executivo, à época 
solicitando essa melhoria onde até tinha feito um manifesto em rede social 
organizando um mutirão para que fosse feita a limpeza do cemitério que estava 
em total abandono, e que vinha cobrando desde 2012, seu primeiro ano de 
mandato, as melhorias que deveriam ter sido efetivadas. O Vereador Ismael 
falou em nome do Executivo de que o mesmo era sensível a essa situação e 
como os vereadores já haviam falado, pelo tempo em que se discutia não era 
uma coisa simples de se resolver, mas com certeza deveriam buscar algumas 
alternativas, Legislativo e Executivo, para que pudessem encontrar uma 
solução e com certeza todas as idéias para resolver a situação seriam bem 
vindas. O Vereador DIMAS fez um agradecimento à administração em relação 
as estradas do interior contando que na semana anterior concluíram a ligação 
da estrada até a localidade de Gavazone e nesse dia havia iniciado o 
patrolamento da estrada até a comunidade de Bom Retiro a qual também 
vinham debatendo bastante e com o tempo colaborando este serviço iria suprir 
todas as necessidades não só dessa comunidade como também Tancredo 
Neves e as demais localidades próximas. Falou também em relação ao acesso 
à área indígena contando que no dia anterior recebeu a visita do Cacique 
Antoninho que lhe apresentou um projeto de adequação da estrada de acesso 
a aldeia com reabertura da estrada, e ao ver o projeto com a demarcação, 
largura e cascalharnento, observou que além do previsto era preciso fazer o 
rebaixamento da estrada em alguns trechos de serra, onde havia pedras muito 
grandes e principalmente os professores, que se dirigiam até a aldeia com 
carros pequenos, enroscavam seus veículos nessas pedras de altura bem 
elevada, e assim sugeriu ao prefeito que nesse mesmo projeto incluísse a 
retirada dessas pedras e o rebaixamento da estrada nos locais mais precários. 
Endossou a importância da união entre o Executivo e Legislativo para 
acertarem a demanda em relação ao cemitério, que vinha de longa data, e 
também parabenizou o Vereador Marino pela iniciativa. Na ORDEM DO DIA 
não houve matérias para votação nesta sessão. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL 
o Vereador MARINO falou referente a um assunto já discutido na casa do qual 
já tinham Indicações de Serviço de vários vereadores, inclusive nesta sessão 
também do presidente, e assim via que a preocupação era uma só, sendo a 
questão das águas aqui no município, visto que a estiagem vinha se arrastando 
há vários anos e assim deviam, juntos com o Executivo e a secretaria 
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responsável por essas ações, realizarem ações mais concre s porque 
conseguirem junto aos deputados a perfuração de poços artesianos era muito 
simples, mas o problema maior era a estruturação da distribuição da água nas 
comunidades, então, o que poderiam trabalhar juntos era para se criar um 
projeto que realmente levasse às comunidades que estavam precisando 
porque só assim conseguiriam resolver esses problemas visto que a perfuração 
de poços artesianos por si só não iria resolver considerando que existiam 
vários poços perfurados há vários anos e a água ainda não chegava à 
população que mais precisava, por isso junto ao Poder Executivo, deputados e 
Secretaria do Meio Ambiente deveriam fazer um levantamento das 
comunidades que estavam precisando e assim conseguissem juntos resolver, 
porque com as estiagens cada vez maior as dificuldades seriam também cada 
vez maiores. O Vereador JULIO usou a palavra para agradecer o atendimento 
ao pedido de serviço apresentado recentemente para a estrada de acesso ao 
Itapará que na semana anterior tinha recebido um serviço de patrolamento e 
cacalhamento e assim novamente foi procurado pelas pessoas que tinham 
solicitado o serviço, as quais agradeceram pelo trabalho bem feito e pediu ao 
Vereador Ismael que levasse ao Executivo, contando ainda que no mesmo 
momento a prefeitura de lrati também estava realizando a conservação e deu 
certo de toda a extensão, até o Rapara ficar toda arrumada, com um serviço 
muito bem feito, e assim agradecia essa atenção ao pedido. Endossou as falas 
em relação ao cemitério e sugeriu que, se estivesse dentro da legalidade, fosse 
criada uma comissão com representantes da sociedade civil, do Legislativo e 
do Executivo, para buscarem uma melhor solução para este assunto muito 
importante, que já vinha há alguns anos se desenrolando. O Vereador ÉLCIO 
igualmente comentou a questão do cemitério elogiando a iniciativa e 
concordando que esse não era um trabalho simples e exigia um planejamento 
bastante grande, falando que era fundamental a união de forças para buscarem 
alternativas precisas para esse problema, que era muito grande e ainda iria 
aparecer nos momentos mais difíceis para as famílias, colocando-se também a 
disposição. Também agradeceu a agilidade com que o Poder Executivo 
desenvolveu os estudos e identificou como importante o projeto sugerido pela 
sua Indicação de Serviço n.° 041, proposto há apenas duas sessões, para 
reconhecer a prática de atividades físicas e do exercício físico como essenciais 
para a população, em estabelecimentos prestadores do serviço destinado a 
essa finalidade bem como em espaços públicos como essenciais, já 
encaminhado e que seria discutido nas comissões, possivelmente entrando em 
votação na próxima semana, agradecendo pelo prefeito ter sido sensível a 
essa questão e já solicitando aos vereadores que fizessem um estudo durante 
a semana para que na próxima sessão pudessem dar encaminhamento à 
votação. Encerrando a Explicação Pessoal o Vereador JORGE relacionou que 
o projeto de lei apresentado a pedido do Vereador Élcio ia de encontro aos 
seus pedidos de instalação de academias ao ar livre em espaços públicos nas 
áreas do interior do município reafirmando sua justificativa aos pedidos 
concordando que com esse projeto o município poderia ter um planejamento 
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para que tivesse um instrutor devidamente capacitado a auxiliar o exercício 
físico para as pessoas e assim esse projeto tinha vindo em boa hora, pois 
poderia atender também a área rural, sendo esse um sonho seu como 
vereador. Sobre a Indicação do Vereador João Prestes da sessão anterior, 
para recuperação da estrada de Góes Artigas à Alemainha contou que tinha 
conversado na semana anterior com o Chefe de Gabinete, com o Vereador 
Ismael, com o chefe do setor máquinas e até mesmo com o prefeito, citando 
que existiam alguns pontos específicos que precisavam de recuperação o mais 
rápido possível, pois em alguns trechos, quando voltasse a ocorrer chuvas viria 
a prejudicar os usuários, e o Executivo já havia agendado para que fosse 
recuperado o mais rápido possível esses pontos mais críticos e a colocação do 
Vereador João tinha sido bem colocada. Sobre o cemitério também falou que 
deveriam buscar uma solução para que essa discussão viesse a ser sanada 
citando suas opiniões, como a aquisição de um espaço para a construção de 
um novo cemitério, da forma correta, objetivo que em toda a história do 
município nunca tinha sido atingido. Nada mais havendo a ser tratado foi 
encerrada a presente sessão e convocada a próxima sessão ordinária para o dia 
dez de maio, no horário regimental, ficando lavrada a presente ata que após 
aprovada foi assinada por todos os presentes. 
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