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Ata número vinte e um da sessão ordinária realizada no dia três do mês de Julho 
do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, nas dependências da Câmara 
Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná. Dando início a 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: A 
prestação de contas do município de Paulo Frontin e Fundação Municipal de 
Saúde Pública de Paulo Frontin, exercício financeiro de 2017, continua na 
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para análise, bem como também 
a disposição de todos na Administração da Câmara por sessenta dias. A Comissão 
Permanente de Finanças e Orçamento emitiu e apresentou em plenário seu 
parecer favorável à tramitação, opinando pela aprovação das Contas Anuais do 
Município de Paulo Frontin relativas ao Exercício Financeiro de 2013, 
acompanhando assim a decisão do Tribunal de Contas. 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. O Excelentíssimo Senhor Presidente recebeu parecer 
favorável das Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e 
Orçamento e Políticas Gerais a respeito do Projeto de Lei nº 023/2018 Súmula: 
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e 
dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade dos Excelentíssimos Senhores Vereadores na presente sessão. Na 
sequencia foi passado para o Grande Expediente, onde foi passada a palavra ao 
Convocado Stefano Celso Retcheski, Controlador Interno do Município, o qual 
explanou que os índices dos gastos com pessoal extrapolaram por motivos das 
férias, do pagamento dos décimos, aumento salarial e do decréscimo do FPM 
(Fundo de Participação dos Municípios) e que tal extrapolação não faz parte de 
sua pasta, faz parte da pasta técnica com a contabilidade. O Controlador Interno 
informou aos presentes que não fez o apontamento da extrapolação dos gastos de 
pessoal ao Chefe do Executivo Municipal. Na sequencia a Ilustríssima Senhora 
Daiane Turkot, Secretaria de Finanças explanou que não faz parte de sua pasta a 
orientação e apontamento junto ao Chefe do Poder Executivo quanto a 
extrapolação de gastos com pessoal, inclusive afirmou que não tem conhecimento 
do alerta do Tribunal de Contas. No mês de Julho o Município tem expectativa de 
recebimento de Dois Milhões de reais, esse montante certamente irá diminuir tais 
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índices. Informou também que as Secretarias estão cientes de que terão que 
diminuir os gastos com pessoal, como horas extras por exemplo. Na sequencia o 
contador do Município, Senhor Douglas Borges explanou como é apurado o índice 
de gastos com pessoal em Nosso Município, informou também que, no terceiro 
quadrimestre do exercício financeiro de 2017, o Município chegou ao limite de 
alerta, ou seja, 54% (cinquenta e quatro por cento) apontado pelo Tribunal de 
Contas. Informou também que, com base nos artigos da LRF, o Prefeito terá que 
tomar providências, dentro do prazo máximo de dois quadrimestres, para diminuir 
esse índice, consequentemente, o Chefe do Executivo Municipal, tem o prazo até 
dezembro deste exercício financeiro para providenciar tais providências. 
Respondendo ao questionamento do Excelentíssimo Senhor Vereador Celso 
Osmar Kaminski, o contador do Município afirmou que, mantendo a mesma receita 
arrecadada, precisávamos ter um corte nas despesas com pessoal de Oitenta a 
Cem Mil reais mês a mês, para diminuirmos o índice para uma margem prudencial, 
garantindo assim, a governabilidade em Nosso Município, outra opção seria 
aumentar a receita do Município.  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: ____________________________________________ 

 

 

 


