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ATA n.° 048/2021 

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

Ata da quadragésima primeira sessão ordinária, segundo período da primeira 
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 um. Iniciado o EXPEDIENTE, nos termos do Artigo 159 do 
Regimento Interno o Presidente declarou aberta a discussão e votação da Ata de 
número 047, da Sessão Ordinária do dia 13 de dezembro, a qual restou aprovada, 
sem ressalvas. Não havendo matérias a serem lidas no Expediente, conforme 
divulgado na sessão ordinária anterior, o Presidente iniciou o processo de eleição da 
Mesa Diretora para o ano de 2022. Presentes na sessão os Vereadores Edmundo 
Vier, Élcio Wszolek, Gilberto Bello da Silva, Ismael César Padilha, Julio Armando 
Ganido Mendez, Laurici José de Oliveira e Marino Kutianski, ausentes os vereadores 
João Devarci Prestes e Jorge Ferreira de Almeida por problemas de saúde 
devidamente justificados. Considerando o previsto no Regimento Interno da casa e 
na Lei Orgânica Municipal 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 novo escrutínio e persistindo, declarado eleito o 
vereador com o maior número de votos nas eleições. Iniciando com a eleição para o 
cargo de PRESIDENTE inscreveu-se para concorrer apenas o Vereador Élcio 
Wszolek, que obteve o voto de todos os presentes. Para o cargo de VICE-
PRESIDENTE inscreveu-se apenas o Vereador Edmundo Vier, que também obteve 
o voto de todos os presentes. Para PRIMEIRO SECRETÁRIO apenas o Vereador 
Julio Armando Canido Mendez, que igualmente obteve todos os votos, e para 
SEGUNDO SECRETÁRIO o Vereador Laurici José de Oliveira, que também 
obteve todos os votos. Concluídas as votações o secretário da sessão Élcio Wszolek 
elaborou e o Presidente declarou eleita a Mesa Diretora para o exercício de 2022, a 
ser empossada automaticamente a partir de primeiro de janeiro de 2022, na seguinte 
composição: Presidente: Vereador Élcio Wszolek (PV); Vice-Presidente: Vereador 
Edmundo Vier (PSD); Primeiro Secretário: Vereador Julio Armando Canido 
Mendez (PV), e Segundo Secretário Vereador Laurici José de Oliveira 
(PODEMOS). Declarada composta a nova Mesa diretora o atual presidente 
franqueou a palavra aos eleitos, iniciando pelo novo presidente Vereador ÉLCIO 
WSZOLEK o qual disse que nesse momento em que findavam o segundo período 
de 2021 do Legislativo e conseqüentemente o ano na Câmara, só restavam 
agradecimentos conforme já tinham falado na última sessão, agradecimentos esses 
primeiramente a Deus pela vida e pela saúde que tiveram para realizarem o trabalho 
ao longo desse ano que não tinha sido um ano fácil; um ano em que o mundo todo 
tinha vivido a angustia da COVID-19 e conseqüentemente também tinham vivido, e 
poder ter passado um ano com saúde e, sobretudo com vida era algo bastante 
gratificante, e mesmo quando tiveram problemas de saúde o restabelecimento tinha 



739 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
CNPJ 77.778.827/0001-55 

sido muito rápido e muito milagroso e assim antes de qualquer coisa tinham que 
agradecer a Deus. Agradeceu também por esse ano aos funcionários da casa 
dizendo que tinha plena consciência do trabalho que tinham dado a cada um dos 
servidores, pois tinha sido um ano intenso se fossem olhar as atas e as quase cem 
indicações de serviço, projetos de leis debatidos e discutidos de forma muito intensa, 
e para isso quem tinha lhes dado o suporte tinham sido os funcionários, um suporte 
muito bem dado e muito bem feito, se referindo ao setor jurídico pelas análises 
aprofundadas e quantos estudos foram necessários, e dentro da Câmara sabiam 
que vereadores e funcionários trabalhavam muito e intensamente e assim deixava 
também seus sinceros agradecimentos aos servidores. Agradeceu ainda ao atual 
presidente Vereador Dimas pela forma como tinha conduzido os trabalhos dizendo 
que admirava muito a sua maneira ponderada de atuar e que no período da tarde 
desse dia enquanto pode conversar com os funcionários e vereadores tinham citado 
por várias que o aprendizado que teve tinha sido esse, de agir ponderadamente, e 
tudo graças ao Vereador Dimas, o que lhe fazia olhar para traz e ver com satisfação 
que desde o inicio, ainda bastante inexperiente, acreditou no trabalho do presidente 
assim como acreditava também no trabalho dos demais vereadores, mas poderia 
dizer que o trabalho do atual presidente tinha sido um trabalho de excelência, pois 
como presidente as vezes mais ouvia do que falava, o que lhes ensinava que isso 
era importante e primordial. Agradeceu também a todos os nobres vereadores e de 
forma especial ao seu companheiro de bancada Vereador Julio que apesar de terem 
definido lá no início que se fosse para votarem ou tomarem decisões diversas assim 
fariam mas que isso não lhes abriria enquanto uma dupla que sentava, pensavam 
junto e analisavam junto, e isso não ruiria seu companheirismo, seus trabalhos e 
suas defesas enquanto bancada do PV. Também citou os demais vereadores por 
terem sido quase que unânimes o ano todo, com decisões parecidas ou iguais, 
tendo votado juntos, defendido juntos, com outros tendo votado em alguns 
momentos de forma diversa, mas isso era importante também, que todos os nove 
vereadores, o que tinha que ficar muito claro para a comunidade e tinha firmeza em 
falar isso, pensavam no bem comum da população; que muitas vezes talvez 
pensassem que havia caminhos diferentes para chegar nesse bem comum ou 
defendiam caminho diferentes, mas o propósito era chegar ao bem comum da 
comunidade; que a Câmara era um lugar de consenso mas também de um debate 
político, mas tinha a maturidade de saber que terminada a sessão suas vidas 
pessoais e seus companheirismos não deveria ser afetados; que eram pessoas, 
homens de opiniões, e assim precisavam ter suas opiniões e defendê-las, e que as 
vezes falhavam e tinha consciência de suas falhas, mas falhavam tentando acertar. 
Assim deixou sua gratidão a cada um dos pares, aos vereadores mais experientes 
dizendo que como vereador de primeiro mandato tinha aprendido muito e esperava 
ainda estar aprendendo, e principalmente agora como presidente queria se 
aproximar mais dos vereadores para poder estar aprendendo cada vez mais. Deixou 
também sua gratidão à confiança colocada em seu nome dizendo ser claro que tinha 
consciência de suas limitações e sabia que teria que estudar muito, aprender muito, 
aprender a ser ponderado também, mas em nome dessa confiança queria ter a total 
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dedicação para que fizesse um trabalho bem feito, sempre estabelecendo e 
defendendo o diálogo. Encerrou desejando um feliz e que todos tivessem um 
próximo e abençoado ano, que certamente teriam. O Vereador EDMUNDO VIER 
agradeceu ao presidente eleito pelas palavras proferidas e disse que como vice-
presidente estaria fazendo seu trabalho como sempre vinha fazendo, com muita 
transparência e seriedade, e tudo de bom e de melhor em prol do município. O 
Primeiro Secretário eleito, Vereador JULIO ARMANDO também usou a palavra e 
deixou os agradecimentos ao presidente eleito Vereador Élcio desejando todo 
sucesso nessa nova empreitada e desejando que mantivesse os avanços que até 
aqui tinham sido conquistados, promovesse as mudanças que se fizessem 
necessárias para o bom andamento dessa Casa Legislativa e que tinha seu respeito 
e sua fidelidade. Falou que também não poderia deixar de agradecer ao atual 
presidente Vereador Dimas Vier do qual disse ter tido a honra de ser seu vice-
presidente dizendo que o seu trabalho e seus projetos continuariam tendo 
prosseguimento com toda certeza, e que sempre buscando um bom relacionamento, 
harmonia e o diálogo entre seus pares tinham marcado sua passagem deixando um 
legado. Aos demais vereadores agradeceu pelo voto e pela confiança de mais um 
ano fazer parte desta mesa; pelos bons instantes vividos nesse primeiro ano de 
mandato; pelos debates acalorados, discussões viagens, momentos de 
descontração, enfim, tantos encontros que deixariam saudades e serviriam de 
crescimento pessoal. Pediu desculpas se por ventura em algum instante extrapolou 
o limite do bom senso falando com tranqüilidade que de sua parte não alimentava 
nenhuma mágoa mesmo quando seu ponto de vista não era o mesmo dos demais 
pares, pois essa era a essência da democracia. Aos funcionários da casa deixou 
também sua profunda admiração e agradecimento, onde todos sem exceção foram 
responsáveis por um Legislativo cada vez mais atuante e independente, o que se 
refletia no número de atos oficias apresentados no ano, um verdadeiro recorde que 
sem essa equipe lhes auxiliando não seria possível realizar. Ao público que lhes 
acompanhou presencialmente e pelas redes sociais, deixou a seguinte mensagem: 
"O fim do ano esta chegando, e com ele encerramos ciclos, fechamos portas, 
terminamos capítulos. Que o ano que está se encerrando e o que vai começar sejam 
abençoados por Deus e que nossos passos e decisões sejam guiados e protegidos 
por ele. É importante deixar ir com ele o passado e fazer desse ano que chega uma 
nova oportunidade. Obrigado pela confiança que nos foi dada de representá-los; 
confiem em nós; seguiremos firmes num mesmo propósito". Encerrou a fala com o 
seguinte texto extraído e adaptado de uma fala dos jornalistas William Bonner e 
Renata Vasconsellos "E é a história com H maiúsculo que vai contar para as futuras 
gerações o que de fato aconteceu. A história vai registrar o trabalho valoroso 
daqueles que fizeram em prol do desenvolvimento e de uma sociedade mais justa, 
mas a história vai registrar também aqueles que se omitiram, os que fingiram, os que 
foram desleais. A história atribui glória e atribui desonra". O Segundo Secretário 
Vereador LAURICI falou que não poderia deixar passar esse momento sem 
agradecer, primeiramente a Deus pela vida e pela saúde, e por todos esses 
momentos, não só pela sua, mas pela vida de seus familiares, amigos e dos colegas 
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vereadores, aos quais agradeceu pelo voto e disse que juntamente com os demais 
membros da mesa certamente iriam fazer um bom trabalho fazendo o máximo 
possível que estivesse em seus alcances para que pudessem dar boas condições 
de trabalho também aos valorosos funcionários que sempre contribuíam com o 
trabalho dos vereadores porque de tantas coisas que realizavam não conseguiriam 
realizar se não fossem os funcionários que lhes davam essa assessoria toda. 
Aproveitou para falar um pouco do que falaria na Tribuna fazendo um breve resumo 
do ano conforme já lembrado pelo Vereador Élcio das quase cem Indicações de 
Serviço das quais muitas tinha apresentado e algumas apresentadas em conjunto, 
muitos vereadores tiveram projetos de leis, indicações que todos os vereadores 
assinaram, para ressaltar a importância do que tinha sido esse ano na casa onde os 
nove vereadores não fizeram oposição àquilo que era bom simplesmente por fazer 
oposição ou levar pelo lado político, mesmo considerando que existia o lado político, 
o que sempre iria existir e era bom que existisse, mas na hora de decidirem os bons 
projetos em favor da população esta casa tinha sido unânime, mesmo tendo os 
momentos de embate, mas isso fazia parte da democracia e se não fosse assim não 
teria sentido estarem aqui. Encerrou parabenizando e agradecendo também o 
Vereador Dimas pelo amparo que tinha lhes dado e pela condução da casa neste 
ano, pois o cargo não era somente estar ali com o nome de presidente sendo muitas 
decisões que devia tomar e muitos cuidados que deviam ser tomados porque tudo 
era fiscalizado e acompanhado pelos vereadores e Ministério Público, tantas coisas 
em que não poderia agir por impulsos, tende que parar e analisar para não tomar 
decisão precipitada, e o presidente soube muito bem conduzir isso, até porque já 
sabiam que suas contas já estavam aprovadas, o que não era mérito, mas a função 
era essa, pois viam muitas Câmaras com presidente e vereadores envolvidos na 
Justiça por coisas mínimas e essa casa estava de parabéns pela seriedade e 
honestidade dos companheiros de trabalho. Encerrou desejando ao público de casa 
um excelente final de ano e um abençoado Natal desejando que o próximo ano 
fosse muito melhor do que esse em que devido a pandemia muitas coisas que 
poderiam ter acontecido não aconteceram, numa situação que o Brasil e o mundo 
vinham passando, mas graças a Deus já estava praticamente se vencendo essa 
doença que tinha tirado muitas pessoas próximas, e com certeza isso faria parte da 
história, mas o próximo ano seria muito bom e muito abençoado para todos. Aberto o 
uso da TRIBUNA aos demais vereadores o Vereador GILBERTO BELLO usou a 
palavra dando seus parabéns ao novo presidente, dizendo que torcia para que 
fizesse um bom mandato, e tendo confiando seu voto e conhecendo sua 
honestidade seria um excelente presidente, estendendo os parabéns aos demais 
membros. Lembrou estar encerrando seu quinto ano consecutivo de mandato e 
como já tinha sido falado de todos os trabalhos e todas as conquistas nessa Câmara 
nesses cinco anos tiveram muitas conquistas importantes para o município e sempre 
destacava os dez milhões de reais do projeto FINISA que já estava sendo aplicado 
no município, já tendo sido asfaltado as ruas da COHAPAR da Vila Nova e com 
início próximo de onde morava onde seria também toda asfaltada a COHAPAR. 
Destacou também o trabalho do Executivo nesse ano com muitas conquistas e 
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muitos projetos que também tinham aprovado aqui, muitas emendas parlamentares 
através do Executivo e também dos vereadores, sendo conquistas que vieram para 
a população, então podiam dizer que tinha sido um ano de vitorias. Parabenizou 
também o Vereador Dimas pelo mandato como presidente que estava encerrando 
dizendo ter sido uma honra ter sido vereador junto com o mesmo enquanto 
presidente; que eram muito amigos e tinha deixado um legado como presidente, 
amigo e companheiro. Falou que o mês de dezembro era um mês de encerramento 
de ano, mas era também um mês de nascimento, onde se terminava o ano, mas os 
cristãos comemoravam o nascimento de Jesus e no final de ano era sempre um mês 
de reflexão, de planos e de sonhos, onde faziam seus planos para o próximo ano. 
Destacou também ter sido um ano difícil se referindo ao acidente do Vereador João 
Prestes e o estado de saúde do assessor jurídico da presidência Doutor Pedro 
Queiroz que tinha sido internado devido à COVID-19, mas já estavam de volta, 
relembrando essas coisas para desejar ao povo de Inácio Martins um excelente 
Natal e um próspero ano novo, um ano que viesse com sonhos e conquistas. O 
Vereador ISMAEL parabenizou os membros da Mesa Diretora pela eleição que tinha 
sido unânime para todos os candidatos, dizendo que podiam contar consigo no que 
pudesse agregar, pois estaria à disposição. Disse que o Vereador Bello tinha sido 
muito feliz em suas colocações, pois só tinham a agradecer nesse final de ano, um 
ano com muitas dificuldades em que conseguiram vencer todos os obstáculos, então 
manifestava os agradecimentos a Deus por estarem todos com saúde, mesmo com 
dificuldades de algumas pessoas tendo acabado perdendo seus familiares, outros 
passando por dificuldades, como já tinham citado também a situação do Doutor 
Pedro e do Vereador João, e demais pessoas que eventualmente não teria citado, 
mas pensava que graças a Deus estavam vencendo e com a ajuda de Deus sempre 
todos seriam vencedores. O Vereador MARINO em primeiro lugar parabenizou o 
presidente pelo trabalho que tinha realizado a frente da Câmara em 2021 onde com 
certeza tiveram muitas discussões, muitas idéias colocadas em prática, uma Câmara 
que como já tinha sido citado ficaria na história desse período, pois no primeiro ano 
de mandato já tinha tido um recorde de Indicações de Serviço; muitos recursos 
trazidos através de todos os parlamentares tanto da esfera do estado quanto da 
esfera federal que todos os vereadores dessa casa representavam. Assim, 
parabenizou mais uma vez o presidente pelo bom trabalho durante esse período e a 
todos os colegas vereadores que estiveram juntos, porque era muito importante e 
sempre falava que a política fazia parte de suas vidas, a política eram as suas vidas, 
então precisavam unir forças e trabalhar cada vez mais pelo município esquecendo 
as divergências políticas que existiam dentro do município porque dessa forma quem 
iria ganhar era o povo, a comunidade, a cidade e o município como um todo, enfim, 
as pessoas que mais precisavam do poder público. Também parabenizou o futuro 
presidente desejando ao mesmo, a toda Mesa Diretora, como também aos demais 
vereadores um grande trabalho em 2022 porque era dessa forma que iriam dar 
continuidade àquilo que sempre buscavam que era o melhor para todos. Encerrou 
desejando um feliz Natal, um feliz ano novo, que viesse com muita paz, saúde e 
muita alegria, pois com certeza esse ano que enfrentaram tinha sido um ano muito 
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difícil onde a pandemia afetava todos os setores inclusive suas vidas particulares 
também. Ainda ressaltou que nesse dia tinha ficado muito feliz por ter conseguido 
mais um recurso através do Deputado Federal Aliei Machado através de um pedido 
que tinha feito há alguns meses e nesse dia teve a grata satisfação em saber que 
esse recurso já estava empenhado para o município, um recurso no valor de cento e 
dezenove mil reais que seria usado através da Secretaria da Agricultura e ficaria 
disponível para a compra de equipamentos beneficiando mais uma vez a agricultura 
familiar, citando que o Deputado Aliei vinha ajudando muito o município e contando 
também que nesse dia tinha enviado oficio comunicando o Executivo dessa emenda 
de bancada do PSB através desse deputado, ao qual mais uma vez manifestou seus 
agradecimentos. O Vereador DIMAS mais uma vez se manifestou agradecendo 
primeiramente a Deus e também a todos os vereadores pelo apoio e 
companheirismo dizendo que para fazer um bom trabalho precisava desse 
companheirismo, manifestando ainda ter uma gratidão por todos e que ficava muito 
feliz por ter feito um trabalho com bastante transparência e também pela dedicação 
de cada vereador trabalhando em prol do município. Desejou a todos um Feliz Natal 
e que o menino Jesus trouxesse muita paz, saúde e prosperidade às famílias 
martinenses, do Brasil e do mundo inteiro. Nada havendo para votação na ORDEM 
DIA desta sessão passou-se para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e o Vereador 
LAURICI iniciou falando também em recursos de deputados para lembrar que há 
alguns meses vinha conversando com a assessoria e com a deputada Cristina 
Sivestri a respeito de um pedido da diretora da Escola Pedro Molinari Professora 
Kerle Madureira, de um parque adaptado para aquela escola, lembrando que no 
início haviam recebido a informação da SEDU de que não seria possível por se tratar 
de uma escola exclusivamente municipal, mas com a fusão nesse ano após a 
militarização do Colégio Parigot de Souza e tendo iniciado o ensino médio nessa 
escola, voltou a idéia de reiterar esse pedido e juntamente com a Professora Kerle e 
em visita à deputada em Guarapuava levaram novamente essa demanda e fizeram o 
pedido o qual foram documentando e oficiando o município, que também estava 
fazendo a sua parte. Contou que há cerca de trinta dias tinha recebido uma ligação 
de um assessor da deputada lhe repassando duas informações, uma de que o Play 
Ground estava liberado, também no valor de cento e dezenove mil reais, porém, 
devido a escola ser um espaço fechado, a SEDU não havia liberado para que fosse 
construído dentro do pátio da escola, mas sim que o município encontrasse outro 
local que fosse aberto ao público, e ai começaram as tratativas principalmente com a 
funcionária do município Tais que muito prontamente e competentemente tinha lhes 
atendido, e nesse tinha novamente havia recebido uma ligação da assessoria lhe 
perguntando e cobrando como estava esta situação, e pela manhã deste mesmo dia 
esteve na prefeitura conversando com a Taís e pedindo essas explicações a qual lhe 
repassou que estava tudo certo, tudo encaminhado, e provavelmente no próximo 
ano esse parque seria colocado no Parque das Araucárias que era o único espaço 
que no momento o município tinha disponível, e como o tempo era curto não 
poderiam ficar aguardando em busca de um outro espaço podendo correr o risco de 
perderem essa emenda, falando para deixar também isso registrado. Antes de 
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encerrar o Presidente ainda solicitou aos nobres vereadores que permanecessem na 
casa por mais alguns minutos para assinatura da Ata da eleição da Mesa Diretora, 
para fins de registro público e posterior publicação, e nada mais havendo a ser 
tratado encerrou a presente sessão e com ela o primeiro período da Legislatura 
2021-2024, declarando aberto o período de Recesso Legislativo determinando o 
retorno das atividades no dia primeiro de fevereiro de 2022, uma terça-feira, já 
deixando convocada sessão ordinária para este dia, ou em caráter extraordinário 
caso viesse a ser solicitado. Foi lavrada a presente Ata que chad de conformidade 
e aprovada, foi assinada por todos os vereadores presentes. 
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