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Ata número quatro, da sessão extraordinária realizada no dia dois do mês de Março do ano 
de dois mil e dezoito, às nove horas, nas dependências da Câmara Municipal de Paulo 
Frontin, Estado do Paraná. Dando início à presente sessão extraordinária, ausentes os 
Vereadores Ernani José Kruk e Rosalina Bulat, com a falta devidamente justificada, o Senhor 
Presidente solicitou à Secretária ad hoc, para que a mesma proceda com a leitura da ata da 
sessão ordinária anterior, a qual foi colocada em apreciação, em seguida em votação, sendo 
a mesma aprovada por unanimidade dos Senhores Vereadores presentes na sessão. Na 
sequência o Senhor Presidente passou para a pauta desta  sessão extraordinária, 
convocada através do ofício nº 054/2018 de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, em seguida recebeu das comissões permanentes de Constituição e Justiça, 
Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, parecer favorável sobre o Projeto de Lei nº 
008/2018 SÚMULA: Abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo, no 
valor de R$ 462.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil reais), referente à Aquisição de 
uma Pá Carregadeira e da Reforma na Escola com dualidade de ensino, Escola Municipal 
Carlos Gomes e Colégio Estadual Prof. Francisco Gawlouski, e dá outras providências, com 
a devida alteração proposta pelo Nobre Vereador Celso Osmar Kaminski. Ato contínuo, 
colocou o mesmo em única discussão, seguido de única votação, sendo aprovado por 
unanimidade dos Senhores Vereadores presentes nesta sessão extraordinária. Nada mais 
havendo a ser tratado, o Excelentíssimo Senhor Presidente encerrou a presente sessão 
extraordinária. O segundo Secretário, Vereador Jandir Machado de Azevedo, lavrou a 
presente ata, a qual lida, e, após ser colocada em apreciação e discussão, segue assinada 
pelo Senhor Presidente, Juliano Franczak, Primeiro-Secretário, Vereador Edson Ivan 
Stelmach, Segundo-Secretário, Vereador Jandir Machado de Azevedo e demais Senhores 
Vereadores presente à sessão. 
 
CELSO OSMAR KAMINSKI: ___________________________________________________ 

 
EDSON IVAN STELMACH: ____________________________________________________ 

 
EMERSOM SNICER: _________________________________________________________ 

 
ERNANI JOSÉ KRUK: ________________________________________________________ 

 
JANDIR MACHADO DE AZEVEDO: _____________________________________________ 

 
JOÃO GAVRON: ____________________________________________________________ 

 
JULIANO FRANCZAK: _______________________________________________________ 

 
MARCELO JUVENAL DUDA: __________________________________________________ 

 
ROSALINA BULAT: __________________________________________________________ 

 
 
 
 


