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Ata número seis, da sessão ordinária realizada no dia treze do mês de 
Março do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, nas 
dependências da Câmara Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná.  
Estando ausente a Excelentíssima Senhora Vereadora Rosalina Bulat, 
tendo a mesma apresentando atestado de reestabelecimento de saúde. 
Dando início à presente sessão ordinária, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente solicitou à Secretária Adoc, nomeada através da portaria nº 
003/2018, 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 
Excelentíssimos Senhores Vereadores na presente sessão. Em seguida 
o Excelentíssimo Senhor Presidente procedeu à abertura do Pequeno 
Expediente, solicitando ao 1º Secretário, Excelentíssimo Senhor 
Vereador Edson Ivan Stelmach, a leitura das correspondências 
encaminhadas a esta Casa de Leis, bem como a leitura das proposições 
em trâmite nesta Casa de Leis, dentre elas: leitura do esclarecimento 
acerca do tipo de pavimentação a ser utilizado nas Ruas Francisco 
Brzezinski Filho, Rua Miguel Andreiv e Rua Rui Barbosa, no município de 
Paulo Frontin.  Os Projetos de Leis nº 009/2018 Súmula: Dispõe sobre 
abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá 
outras providências. E, Projeto de Lei nº 010/2018 Súmula: Dispõe sobre 
a abertura de Crédito Adicional Especial pelo Poder Executivo e dá 
outras providências. Continuam nas comissões permanentes, para 
analise e missão de parecer para a sessão ordinária a ser realizada no 
dia 20 de Março de 2018. Dando seguimento à Sessão, o Excelentíssimo 
Senhor Presidente deu início à Ordem do dia, a qual tem como pauta a 
discussão e votação das proposições seguintes, sujeitas ao Plenário 
desta Casa de Leis. Na sequencia, com relação ao Projeto de Lei nº 
040/2017 Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 
operações de crédito com a agência de fomento do Paraná S.A. e dá 
outras providências, foi passada a palavra ao Chefe de Gabinete do 
Poder Executivo Municipal, Ilustríssimo Senhor Maurício Czonska, o qual 
foi questionado pelos Excelentíssimos Senhores Vereadores, e, 
respondendo aos vereadores em plenário nesta Casa de Leis na sessão 
ordinária, afirmou que não terá custo de contribuição de melhoria para os 
Munícipes beneficiados pelo Projeto de Lei em questão. Inclusive, 
representando o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,  afirmou 
também que o objetivo do Poder Executivo é pavimentar sem custo para 
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os Munícipes, todas as ruas do quadro urbano de Nosso Município, bem 
como também, neste projeto de Lei nº 040/2017, todas as ruas 
selecionadas no projeto já estão inclusas as calçadas para passeio, 
galerias pluviais, sendo tais benefícios também sem ônus para os 
cidadãos Frontinenses. Na sequencia o Excelentíssimo Senhor Vereador 
Emersom Snicer solicitou pedido de adiamento por sete dias sobre O 
Projeto de Lei nº 040/2017 Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal 
a contratar operações de crédito com a agência de fomento do Paraná 
S.A. e dá outras providências. Bem como também solicitou adiamento do  
Projeto de Lei nº 059/2017 Súmula: Institui o Programa de Horas 
Máquinas no Município de Paulo Frontin e dá outras providências. Sendo 
deferido tal pedido, e os respectivos projetos de Leis sendo colocado em 
discussão e votação na próxima sessão ordinária. Em seguida o 
Excelentíssimo Senhor Presidente recebeu das Comissões Permanentes 
de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais 
parecer sobre O Projeto de Lei nº 007/2018 Súmula: Institui o Fundo 
Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências Em seguida o 
mesmo foi colocado em única discussão, seguido de única votação, 
sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos Excelentíssimos 
Senhores Vereadores presentes na sessão ordinária. Na sequencia foi 
passada a palavra ao Nobre Vereador Ernani José Kruk, para que o 
mesmo proceda com a leitura  do Requerimento de nº 005/2018 de 
autoria, o qual requer para que seja encaminhada correspondência ao 
Poder Executivo Municipal, Excelentíssimo Senhor Sebastião Elias da 
Silva Neto, solicitando Cópia do Estatuto da Associação dos Estudantes 
de Paulo Frontin – PR. Colocado em discussão e votação, o mesmo foi 
aprovado por unanimidade dos Excelentíssimos Senhores Vereadores 
presentes na sessão. Na sequencia o Excelentíssimo Senhor Presidente 
passou a palavra ao Nobre Vereador Ernani José Kruk, para que o 
mesmo proceda com a leitura  do Requerimento de nº 006/2018 de 
autoria do Excelentíssimo Senhor Vereador Ernani José Kruk, o qual 
requer para que seja encaminhada correspondência ao Poder Executivo 
Municipal, Excelentíssimo Senhor Sebastião Elias da Silva Neto, 
solicitando para que as informações do Portal de Transparência do 
Município de Paulo Frontin – PR, sejam alimentadas em tempo real, sob 
pena de providências cabíveis. Neste momento foi passada a palavra ao 
Chefe de Gabinete, o qual esclareceu que a partir desta semana o portal 
esta atualizado, sendo que o município encontrava-se com problemas 
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técnicos que foram sanados nesta semana e o portal esta sendo 
alimentado em tempo real, neste momento o contador da Câmara 
Municipal, Ilustríssimo Senhor Marcos Pelepek, atendendo a solicitação 
do Excelentíssimo Senhor Vereador Ernani Jose Kruk, verificou que tais 
informações não encontram-se no portal de transparência, sendo que o 
Chefe de Gabinete, se prontificou que nesta semana todos os problemas 
com relação ao portal de transparência, serão devidamente sanados. 
Colocado em discussão e votação, o requerimento de nº 006/2018 foi 
aprovado por unanimidade dos Excelentíssimos Senhores Vereadores 
presentes na sessão. Na sequência, seguiu-se para a palavra livre, onde 
todos os Vereadores fizeram uso da mesma. Nada mais havendo a ser 
tratado, o Excelentíssimo Senhor Presidente encerrou a presente sessão 
ordinária. 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 Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Juliano Franczak, 1.º Secretario, Senhor Vereador Edson Ivan Stelmach, 
2.º 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: ____________________________________________ 

 

 

 

 


