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ATA n.° 047/2022 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA QUINZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E 
DOIS 

Ata da quadragésima terceira sessão ordinária, segundo período da segunda 
Sessão Legislativa, da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio 
Martins, Estado do Paraná, realizada às dezoito horas do dia quinze de dezembro 
de dois mil e vinte e dois, presentes todos os vereadores. Iniciando o 
EXPEDIENTE nos termos Regimentais foi colocada em apreciação a Ata n.° 
046/2022, da Sessão Ordinária do dia doze de dezembro, que foi aprovada sem 
ressalvas. Em seguida o Presidente solicitou a leitura da Resolução n.° 02/2022 - 
Estabelece o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício 
Financeiro de 2023, com base no Art. 8.°, da Lei Complementar n.° 101/2000, 
conforme o Orçamento-Programa aprovado para o Exercício Financeiro de 2023, 
Lei Municipal n.° 1037 de 2022, na forma de seus Anexos. Após a leitura o 
Presidente citou que a presente Resolução tinha por finalidade dar 
cumprimento às determinações do Tribunal de Contas do Paraná dando 
publicidade ao Cronograma de Desembolso Mensal conforme o Orçamento 
do Legislativo para 2023, previsto na Lei Municipal n.° 1037/2022, por isso 
a mesma independia de votação, sendo apresentada apenas para registro 
e conhecimento dos pares, e determinou que a mesma fosse publicada. 
Solicitou também a leitura do Decreto n.° 210/2022 do Executivo, e da 
Portaria n.° 021/2022 do Legislativo, referentes ao recesso de final de ano. 
Não havendo mais matérias a serem lidas, conforme já divulgado na sessão 
ordinária anterior, iniciou-se o processo de eleição da Mesa Diretora para o ano 
de 2023. Registrada a presença na sessão dos Vereadores Edmundo Vier, 
Élcio Wszolek, Gilberto Bello da Silva, Ismael César Padilha, João Devarci 
Prestes, Jorge Ferreira de Almeida, Julio Armando Canido Mendez, Laurici 
José de Oliveira e Marino Kutianski. Considerando o previsto no Regimento 
Interno e na Lei Orgânica Municipal o Presidente declarou aberto o processo 
de votação explicando aos pares que o registro das candidaturas deveria ser 
feito junto a Mesa Diretora e em voto aberto, considerado eleito o vereador 
com o maior número de votos. Explicou que havendo empate seria realizado 
um novo escrutínio e persistindo o empate declarado eleito o vereador com o 
maior número de votos nas eleições municipais. Iniciando a eleição para 
Presidente se inscreveu para concorrer ao cargo apenas o Vereador MARINO 
KUTIANSKI, que obteve 07 (sete) votos favoráveis dos 09 (nove) presentes, 
sendo contrários os Vereadores Jorge Ferreira de Almeida e Ismael Cesar 
Padilha. Para o cargo de Vice-Presidente inscrito apenas o Vereador JOÃO 
DEVARCI PRESTES que obteve o voto favorável de todos os presentes. Para 
Primeiro Secretário o vereador LAURICI JOSÉ DE OLIVEIRA e para Segundo 
Secretário o Vereador JULIO ARMANDO CANIDO MENDEZ, obtiveram 
também todos os votos favoráveis. Concluídas as votações o Primeiro 
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Secretário da atual Mesa Diretora Vereador Julio Armando Canido Mendez 
elaborou e o Presidente Vereador Elcio Wszolek declarou eleita a Mesa 
Diretora para o Exercício 2023, declarando-a empossada automaticamente a 
partir do próximo dia primeiro de janeiro de 2023, com a seguinte composição: 
Presidente: Vereador MARINO KUTIANSKI - PSB; Vice-Presidente: 
Vereador JOÃO DEVARCI PRESTES - PSB; Primeiro Secretário: Vereador 
LAURICI JOSÉ DE OLIVEIRA — PODEMOS, e Segundo Secretário: 
Vereador JULIO ARMANDO CANIDO MENDEZ - PV. Divulgada a 
composição da Nova Mesa Diretora o Presidente eleito usou a palavra e em 
primeiro lugar agradeceu por mais um ano que estava se encerrando 
dizendo ter sido um ano de muitos contra tempos, mas um ano de vitórias. 
Ressaltou o grande trabalho que tinha sido feito na casa através de todos 
os vereadores e também bem conduzida pelo Presidente Élcio; que durante 
este período obtiveram várias conquistas através de todos os vereadores e 
que era muito importante o que faziam em conjunto afirmando que era 
através da união que conseguiriam a cada vez mais recursos que viriam 
beneficiar as pessoas que mais precisavam; que viam um trabalho muito 
forte de todos os parlamentares através de seus deputados estaduais e 
federais e isso era muito importante para que o município tivesse um 
desenvolvimento cada vez melhor. Agradeceu a parceria de todos os 
funcionários da Câmara e toda a população de Inácio Martins e nesse dia 
fez um agradecimento especial por ter sido eleito o novo Presidente da 
casa para 2023 e ressaltou o grande trabalho que tinha sido feito nesta 
Legislatura pelos Vereadores Edmundo Vier e Élcio parabenizando os dois 
como os demais vereadores, de uma forma geral, pelos votos recebidos, e 
falou aos Vereadores Ismael e Jorge que mesmo não tendo obtido seus 
votos a democracia precisava ser respeitada e podiam ter a certeza que 
procuraria fazer um trabalho nesse período na base da união, união dos 
vereadores e de todos os funcionários, parabenizando mais uma vez a todo 
o corpo técnico dizendo que era muito importante, pois através dos 
funcionários conseguiam desempenhar um trabalho cada vez melhor. Após, 
passou-se ao uso da TRIBUNA com o Vereador DIMAS o qual deixou os 
agradecimentos a todos os vereadores pelo entendimento e companheirismo, 
pois como Vice-Presidente da Mesa Diretora acreditava que tinham feito um bom 
mandato e desejava aos que estariam à frente da Mesa os parabéns e que Deus 
lhes abençoasse. Também desejou a todas as famílias martinenses um Feliz 
Natal e que o novo ano viesse repleto de paz, saúde, prosperidade e muito amor. 
O Vereador JORGE falou que ao encerrar mais um período legislativo pela graça 
divina e pela orientação de Deus conseguiram alcançar mais essa vitória para 
todos, onde alcançaram bastante recursos e melhorias para a qualidade de vida 
do povo martinense; que sempre prezaram por aquilo que era certo e sempre 
buscando as coisas mais corretas. Parabenizou a Mesa Diretora que encerrava o 
mandato onde o Presidente Élcio tinha conduzido os trabalhos com muita 
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competência e responsabilidade e pelo bom trabalho desse ano. Agradeceu ainda 
aos funcionários da casa que sempre buscavam com muita lisura, competência e 
responsabilidade fazer um bom trabalho para atender os vereadores afirmando 
que atendendo aos vereadores estavam também atendendo a população. Pediu a 
benção divina para cada um dos vereadores e que este Natal fosse cheio de amor 
e o Menino Jesus habitasse a casa de cada um como também das pessoas que 
estavam acompanhando a sessão lembrando que neste ano já não existia mais a 
pandemia e com a graça divina neste Natal poderiam reunir as famílias, fazer a 
ceia de Natal e que o menino Jesus estivesse presente no lar de cada um para 
que pudessem reviver a liberdade e o amor, desejando também um ano de 2023 
cheio de bênçãos, saúde, paz e prosperidade nas famílias, e que fosse um ano de 
muitas conquistas para este Legislativo, para o Executivo, e toda a população. O 
Vereador JULIO falou que esse era um dia extremante importante e marcante 
onde estava se encerrando metade do mandato, metade de um ciclo onde o povo 
tinha lhes elegido, confiado seu voto, e há dois anos haveria novas eleições, 
marcando esse dia a metade do ciclo nesta casa. Parabenizou o Presidente eleito 
desejando sucesso no ano de 2023 e novamente agradeceu e parabenizou o 
Vereador Élcio, Presidente neste ano, pela confiança que teve no seu trabalho 
como Primeiro Secretário pedindo desculpas pelas falhas que tenham acontecido 
durante o ano onde exerceu o cargo com muita dedicação, mas como era a 
primeira vez alguma falha podia ter acontecido. Agradeceu também o Vereador 
Dimas que em seu mandato tinha lhe confiado o cargo de Vice-Presidente e ao 
oito vereadores pela eleição nesse dia para o cargo de Segundo Secretári 
dizendo que continuava com a intenção de contribuir com a casa, com os pare $, 
com a população e com os servidores, porque essa tinha sido a intenção e er 
por isso que os eleitores tinham votado, para representar-lhes da melhor forma 
possível. Desejou sucesso se dirigindo pessoalmente a cada um dos membros dá 
Mesa Diretora eleita. Antes de encerrar fez a leitura da reflexão de uma 
passagem sobre o tempo, pois como estava na metade do mandato pensava se 
caminhavam para o final ou estavam na metade do começo, ou se um copo era 
meio cheio ou meio vazio, o que dependia da forma como se interpretava ou 
como se enxergava, e assim leu: "O tempo - Entender que tudo tem seu tempo; 
que tudo vem à seu tempo. Dar o tempo necessário para crescer, brotar, 
florescer. Aceitar o ciclo da vida, respeitar o fluxo do tempo, observar o tempo 
passar; esperar o tempo certo para plantar, para colher, para agir; para seguir, é 
para aprender". Com essas palavras encerrou a fala desejando um Feliz Natal um 
próspero Ano Novo e que 2023 viesse abençoado com muitas conquistas para o 
município e todas as famílias. O Vereador LAURICI falou da importância desse 
dia onde passava um filme em suas cabeças e em sua cabeça propriamente 
falando, às vezes ficava até difícil de falar porque sempre gostava de se reportar 
as suas raízes para saber de onde tinha vindo e para onde estava indo, e tinha 
somente a agradecer; agradecer a Deus; a todos os vereadores, aos funcionários 
da casa e a todas as pessoas que tinham lhe dado um terceiro mandato, como 
também a todas as pessoas que sempre estavam torcendo pelo seu sucesso, 
pelo sucesso de sua família e pelo sucesso nos trabalhos nesta casa. 
Parabenizou o Presidente pela condução dos trabalhos nesse ano, como a todos 
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os demais componentes da mesa atual; ao Vereador Edmundo Vier pelo mandato 
no primeiro ano dessa Legislatura como Presidente dizendo que com certeza no 
próximo ano dariam sequência nos trabalhos que já vinham a longo tempo 
projetando na certeza que no último ano a próxima mesa também assim faria para 
que a casa continuasse sendo uma casa onde as pessoas que acompanhavam 
os trabalhos teriam a certeza que sentiam orgulho dos vereadores na questão da 
economicidade, da pontualidade, na questão do companheirismo na discussão 
dos projetos, no respeito, nas parecerias e apesar de algumas divergências que 
sempre haveriam com certeza a intenção de todos aqui era o melhor para a 
população do município. Disse que tinham vivido um ano atípico com eleições 
estaduais e para Presidente da República onde todos os vereadores ficaram de 
uma forma ou outra representados com deputados estaduais e federais e com 
certeza já estariam no início do próximo ano batendo as portas de seus 
deputados para estarem trazendo mais recursos ao município fazendo jus aos 
seus trabalhos também. Agradeceu aos pares que lhe votaram para Primeiro 
Secretário e também parabenizou o Vereador Marino que conduziria os trabalhos 
no próximo ano dizendo que com certeza essa Câmara tinha ficado em boas 
mãos, como estaria bem representada com qualquer outro vereador que 
estivesse à frente da presidência ou na mesa. Assim sendo encerrou a fala 
desejando também um abençoado Natal e que o ano novo viesse repleto de muita 
paz, harmonia e também muitas conquistas para o município. O Vereador 
MARINO fez um agradecimento especial a Deus em primeiro lugar por mais um 
ano que estava se encerrando na esperança de que tivessem um ano de 2023 
com muitas vitórias, muita saúde, muita paz e muita alegria. Mais uma vez 
parabenizou o atual Presidente Vereador Élcio e toda Mesa Diretora pe 
comando dos trabalhos nesse ano e também a todos os vereadores por esse 
período de 2022 que com certeza teve bastante discussões, mas jamais podiam 
deixar alguma discussão levar a um lado mais sério, então parabenizava a tod s 
desejando que conseguissem no próximo ano com muita luta muita paz, muitia  
alegria e muita saúde, um ano de ano de muito sucesso. Mais uma vez agradec u 
também a todos os funcionários, tanto os efetivos como os comissionados q e 
tinham lhes ajudado muito em 2022 com a certeza de que em 2023 quan o 
estaria à frente da presidência juntos mais uma vez fariam um bom trabalho corn 
a nova mesa diretora e enfim, com todos os vereadores e todos os funcionários. 
Encerrou desejando mais uma vez que Deus abençoasse a todos com um Ferz 
Natal e um próspero ano novo. Encerrando o uso da Tribuna o atual Presidente, 
Vereador ÉLCIO, comentou que finalizavam mais um ano de atividades deste 
Poder; um ano de muito trabalho e importantes ações, e como já tinha sido 
destacado pelo Vereador Laurici a eleição desse ano lhes possibilitou de certa 
forma promover plantios e apoios, apoios estes que certamente lhes traria 
resultados, e quando falava em resultados seriam resultados para a comunidad , 
para a população; que essa eleição certamente abriria portas para que em 2023 
os vereadores pudessem auxiliar o Executivo na busca de recursos para lnác o 
Martins e, além disso, houve muito trabalho, muitas discussões, muitos projetos 
debatidos, votados e aprovados, enfim um ano bastante intenso. Que neste ano 
teve a oportunidade de dirigir esta casa e certamente entre erros e acertos, 
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apesar de ter se dedicado ao máximo ao cargo sendo humano poderia sim 
cometer falas, mas entre os erros e acertos podia dizer que tinha sido um ano de 
grande aprendizado e assim queria agradecer o apoio e a ajuda de todos; aos 
funcionários pelo trabalho desenvolvido e por toda a dedicação dizendo que 
estando quase que diariamente na Câmara pode acompanhar o quanto os 
funcionários trabalhavam e o quanto se esforçavam, destacando principalmente 
este ano onde foi necessário fazer algumas licitações no finalzinho do ano, e o 
corpo de funcionários foi à luta e acabaram dando conta do que tinha sido exigido 
pelas circunstâncias, e assim deixava o seu muito obrigado. Agradeceu também 
os vereadores pela disposição com que efetivaram os debates dizendo ter sido 
muito sábia a fala do Vereador Gilberto Bello ao início da sessão de que eram 
homens escolhidos com o dever de serem sábios, de discutirem e tomarem 
decisões de forma sábia, e como sempre falava, apesar de suas divergências de 
idéias, o que era muito importante e necessário em uma casa de leis, vinham 
tomando com certeza decisões mais sérias, decisões de formas sábias, então 
vinham adotando medidas com maestria sendo homens sábios nesta casa, e 
assim queriam agradecer os vereadores por estarem juntos nesse trabalho. 
Agradeceu ainda os demais membros da mesa que estiveram juntos durante esse 
ano todo onde várias vezes tinha sido necessário pedir ajuda e opiniões para 
buscar o caminho mais certo, e sempre estiveram a disposição. Parabenizou e 
deu também as boas vindas à nova composição da mesa e ao Vereador Marino 
dizendo que certamente faria um grande trabalho estando essa Câmara em 
ótimas mãos em 2023. Finalizou reforçando seu desejo de que continuassem 
trabalhando no sentido de fortalecer o Poder Legislativo; que sempre falava isso e 
que tinham feito e deviam continuar fazendo, garantir ao Poder Legislativo o seu 
espaço de importância; que esse Poder não era um Poder secundário nem 
terciário, e sim tão importante quanto o Executivo e quanto o Judiciário, e 
precisavam diariamente lutar por isso. Desejou a todos um abençoado Natal e 
final de ano, e que 2023 fosse um ano abençoado a toda população de Inácio 
Martins. Na ORDEM DO DIA constou em segundo turno de votação do Projeto de 
Lei do Executivo de n.° 023/2022 instituindo horário especial de trabalho ao 
servidor com cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência. Aprovado com 
todos os votos favoráveis sem receber comentários o projeto passou a constar 
como Lei n.° 1038/2022 - "Institui horário especial de trabalho ao servidor que 
tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência" e sendo a única 
matéria para votação foi encaminhado para sanção pelo Executivo Municipal. Na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL os Vereadores GILBERTO BELLO, ISMAEL CESAR, 
JOÃO DEVARCI, JULIO ARMANDO e LAURICI, usaram a palavra para fazer 
seus comentários sobre mais um ano de trabalhos vencido e que se encerrava; 
desejar os parabéns à nova Mesa Diretora como também aos membros da Mesa 
que deixavam o mandato; agradecer também a Deus pelo ano que se encerrava e 
desejar Feliz Natal e Ano Novo a todos. Ao final o Presidente solicitou aos 
vereadores que permanecessem na casa por mais alguns minutos após o 
encerramento para assinatura da Ata de Eleição da Mesa Diretora para fins de 
registro e posterior publicação. Ainda destacou que tinha sido protocolado no 
período da tarde, próximo das dezoito horas, o Ofício n.° 137/2022 do Vereador 
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Gilberto Bello que não constou das leituras, pois a pauta da sessão já sá 
encontrava fechada, mas fez a leitura do ofício tendo em vista ser a última sessão 
ordinária, cujo documento informava seu afastamento da função de Líder do 
Governo junto à Câmara Municipal. Nada mais havendo encerrou a presente 
sessão e com ela o Segundo Período da Legislatura 2021-2024, declarandó 
também aberto o período de Recesso Legislativo, retornando as atividades 
normais no dia primeiro de fevereiro de 2023, uma quarta-feira, já deixando 
convocada sessão ordinária para este dia, ou em caráter extraordinário cas 
viesse a ser convocada. Da sessão foi lavrada a presente Ata que após lida 
achada de conformidade foi assinada por todos os vereadores presente 
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