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Ata número doze, da sessão ordinária realizada no dia vinte e quatro do mês 
de Abril do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná.  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: Recebimento do ofício nº 141/2018, o qual 
encaminha a prestação de contas do município de Paulo Frontin e Fundação 
Municipal de Saúde Pública de Paulo Frontin, exercício financeiro de 2017, as 
quais foram encaminhadas para a comissão Permanente de Finanças e 
Orçamento para analise e ficarão à disposição na Administração da Câmara 
Municipal por sessenta dias. Entrada no Projeto de Lei de iniciativa da Câmara 
Municipal nº 001/2018 Súmula: Dispõe sobre a Reposição Salarial dos 
Servidores do Poder Legislativo do Município de Paulo Frontin e dá outras 
providências. Por determinação do Presidente, encaminhar, a partir desta data, 
os referidos Projetos às Comissões Permanentes Constituição e Justiça, 
Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, para análise e emissão de parecer, 
no prazo comum de até 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 66 do 
Regimento Interno da Câmara. Findo o referido prazo, com ou sem pareceres, 
determinar a inclusão do referido projeto na pauta da ordem do dia da sessão 
de 08 de Maio de 2018. Entrada no Projeto de Lei nº 020/2018 Súmula: Dispõe 
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentaria para o Exercício de 
2019. Por determinação do Presidente, encaminhar, a partir desta data, o 
referido Projeto às Comissões Permanentes Constituição e Justiça, Finanças e 
Orçamento e Políticas Gerais, para análise e emissão de parecer, no prazo 
comum de até 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 66 do Regimento 
Interno da Câmara. Findo o referido prazo, com ou sem pareceres, determinar 
a inclusão do referido projeto na pauta da ordem do dia da sessão de 15 de 
Maio de 2018. O Projeto de Lei nº 018/2018 Súmula: Dispõe sobre a abertura 
de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras 
providências. E, Projeto de Lei nº 019/2018 Súmula: Dispõe sobre a abertura 
de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras 
providências. Continuam nas comissões Permanentes de Constituição e 
Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de 
parecer para a próxima sessão ordinária, na qual ambos estarão na pauta de 
ordem do dia para fins de única discussão e votação. O Projeto de Emenda 
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Modificativa ao Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 001/2018. E o Projeto de 
Emenda à Lei Orgânica nº 001/2018 Súmula: Altera o artigo 6º da Lei Orgânica 
do Município de Paulo Frontin, e dá outras providências, entrará na pauta da 
ordem do dia para fins de primeira discussão e primeira votação na sessão 
ordinária a ser realizada dia 08 de maio 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. Em seguida o Excelentíssimo Senhor Presidente 
recebeu parecer favorável das comissões permanentes de Constituição e 
Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais sobre a O Projeto de Lei nº 
015/2018 Súmula: Dispõe sobre a revisão salarial anual dos Servidores do 
Município de Paulo Frontin e dá outras providências, em seguida colocou a 
mesmo em única discussão, seguido de única votação. Foi aprovado por 
unanimidade dos Excelentíssimos Senhores Vereadores na presente sessão. 
Em seguida o Excelentíssimo Senhor Presidente recebeu das comissões 
permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas 
Gerais parecer favorável sobre a O Projeto de Lei nº 016/2018 Súmula: Dispõe 
sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá 
outras providências, em seguida colocou a mesmo em única discussão, 
seguido de única votação. Foi aprovado por unanimidade dos Excelentíssimos 
Senhores Vereadores na presente sessão.  Na sequencia, o Excelentíssimo 
Senhor Presidente passou a palavra a Nobre Vereadora Rosalina Bulat para 
que a mesma proceda com a leitura do Requerimento de nº 013/2018 de 
autoria dos Excelentíssimos Senhores Vereadores Ernani José Kruk, Jandir 
Machado de Azevedo e Vereadora Rosalina Bulat, os quais requerem para que 
seja encaminhada correspondência ao Poder Executivo Municipal, 
Excelentíssimo Senhor Sebastião Elias da Silva Neto, solicitando para que seja 
encaminhado a esta Casa de Leis, relação dos motoristas que trabalham na 
Saúde (Fundação Municipal de Saúde), tanto nas ambulâncias, Micro-ônibus e 
Vans, bem como no programa Saúde da Família. Requer ainda que seja 
encaminhada dentro do prazo regimental e da Lei Orgânica Municipal (30 dias 
improrrogáveis), cópia de todos os holerites, contendo salário base, adicional 
noturno, insalubridade, horas extras e demais benefícios trabalhistas 
porventura pagos a esses motoristas, desde o dia 01 de janeiro de 2017 até 30 
de Março de 2018. Requer por fim cópias das escalas de trabalho de todos os 
integrantes do corpo de motoristas da Fundação Municipal de Saúde de Paulo 
Frontin/PR, desde o dia 01 de janeiro de 2017 até 30 de Março de 2018. 
Colocado em discussão e votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos 
Excelentíssimos Senhores Vereadores presentes na sessão. Em seguida o 
Excelentíssimo Senhor Presidente passou a palavra ao Nobre Vereador Celso 
Osmar Kaminski para que o mesmo proceda com a leitura do Requerimento de 
nº 014/2018 de autoria dos Excelentíssimos Senhores Vereadores Emersom 
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Snicer, Jandir Machado de Azevedo e Celso Osmar Kaminski, os quais 
requerem a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do 
plenário, e se aprovado, a abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito – 
CPI, sobre fatos apurados pela Comissão Parlamentar de Inquérito nº 
001/2017, em desfavor do Excelentíssimo Senhor Vereador Edson Ivan 
Stelmach pelos motivos elencados na justificativa do presente requerimento. 
Colocado em discussão e votação. Foi aprovado por unanimidade dos 
Excelentíssimos Senhores Vereadores presentes na sessão a instauração da 
CPI. Sendo que o partido “Democratas” esta impedido de participar da CPI, 
pois, um de seus membros é Presidente deste Poder Legislativo Municipal e o 
outro representante é o denunciado, o qual, utilizando a palavra, comentou que 
quando o Vereador Celso Osmar Kaminski o surpreendeu em uma sala das 
dependências da Prefeitura Municipal, o mesmo encontrava-se na sala da 
advogada do Município, atendendo a um telefonema de trabalho, inclusive 
sempre quando o Vereador em questão se dirigia até as dependências do paço 
municipal, via o Nobre Vereador Edson Ivan Stelmach ocupando uma sala 
dentro das dependências da Prefeitura. Ressalvando pelo Vereador Edson Ivan 
Stelmach, o mesmo explicou em plenário que sempre que o mesmo não 
encontra-se dirigindo veículos oficiais, está cumprimento expediente nas 
dependências da Prefeitura Municipal, atendendo ordens de seu superior 
direto. Na sequencia o Excelentíssimo Senhor Presidente instituiu os membros 
que farão parte da Comissão Parlamentar de Inquérito em desfavor do 
Excelentíssimo Senhor Vereador Edson Ivan Stelmach, serão os 
Excelentíssimos Senhores Vereador Ernani José Kruk atuando como 
Presidente, Vereadora Rosalina Bulat atuando como relatora e Vereador 
Marcelo Juvenal Duda atuando como membro da referida CPI. Em seguida o 
Excelentíssimo Senhor Vereador Celso Osmar Kaminski entrou com dois 
requerimentos verbais, o primeiro de nº de ordem 15/2018, Requer que seja 
transferida a sessão ordinária da próxima terça feira, dia 01 de maio de 2018, 
para o primeiro útil subsequente ao feriado, ou seja, quarta feira, dia 02 de 
maio de 2018, ás 19 horas. Sendo tal solicitação aprovada por unanimidade 
dos Excelentíssimos Senhores Vereadores presentes na sessão. O seguinte 
requerimento de nº de ordem 16/2018, Requer que seja solicitado á Secretaria 
Municipal de Saúde, que seja providenciado a coleta de amostra de água dos 
poços artesianos que abastecem as comunidades não atendidas pela Sanepar, 
a fim de fazer análise da qualidade da água, bem como também, a correta 
dosagem de cloro para garantir a perfeita qualidade desta água para consumo 
dos cidadãos que se utilizam destes determinados poços. Solicitou também, 
para que seja feita análise das caixas de armazenamento e demais orifícios por 
onde passa essa agua até chegar na torneira das residências do consumidor 
final. Na oportunidade, sugestionou para que seja providenciado um 
treinamento, oferecido pela Sanepar, no sentido de orientar um responsável 
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dentro de cada comunidade, para garantir a perfeita quantidade de cloro 
acrescentado na agua dos poços artesianos em questão, e, se este verificar 
qualquer alteração visual, que seja responsável também, por colher amostra 
desta agua e se dirigir imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde para 
providências cabíveis e imediatas. Colocado em discussão e votação, o mesmo 
foi aprovado por unanimidade pelos Excelentíssimos Senhores Vereadores na 
presente sessão. Na sequencia foi passado para o Grande Expediente onde o 
Excelentíssimo Senhor Vereador Jandir Machado de Azevedo utilizou a 
palavra, falando sobre diversos assuntos municipais, como diárias do Poder 
Executivo e diversos problemas na Secretaria da Saúde.  Em seguida 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: ____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


