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Ata número vinte e dois, da sessão ordinária realizada no dia dez do mês de Julho 
do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, nas dependências da Câmara 
Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná. Estando ausente desta sessão o 
Excelentíssimo Senhor Vereador Jandir Machado de Azevedo, por motivo de que o 
mesmo esta em viagem para Brasília, nesta data. Dando início a presente sessão 
ordinária, o Excelentíssimo Senhor Presidente em exercício, Excelentíssimo 
Senhor Vereador Ernani José Kruk, o qual Presidiu esta Sessão Ordinária, 
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  presentes nesta  sessão 
ordinária. Dando início a presente sessão ordinária, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente procedeu à abertura do Pequeno Expediente, solicitando ao 1º 
Secretário, Ilustríssimo Senhor Vereador JULIANO FRANCZAK, para que proceda 
à leitura das correspondências desta Casa de Leis, dentre elas: A prestação de 
contas do Município de Paulo Frontin, exercício financeiro do ano de 2015, o qual 
deu entrada nesta Casa de Leis dia 02 de julho de 2019, continua na comissão 
permanente de Finanças e Orçamento para emissão de parecer e a disposição da 
população para exame. O Projeto de Lei nº 021/2019 Ementa: Institui e 
regulamenta o pagamento de despesas de viagem a serviço em favor dos 
Servidores Públicos Municipais e Agentes Políticos e dá outras providências. E, 
Projeto de Lei de iniciativa da Câmara Municipal nº 007/2019, Súmula: Dispõe 
sobre a Isenção do Pagamento de Taxa de Inscrição em Concurso Público 
Municipais para os Doadores de Sangue, Medula Óssea, Plaquetas e 
Hipossuficientes, Cria a Semana Municipal de Doação de Sangue e dá outras 
previdências de autoria do Excelentíssimo Senhor Vereador Celso Osmar 
Kaminski. Continua, na pauta da ordem do dia da sessão de 06 de Agosto de 
2019, para fins de única discussão e única votação. O Projeto de Lei de emenda à 
Lei Orgânica Municipal nº 001/2019 Súmula: Altera dispositivos da Lei Orgânica do 
Município de Paulo Frontin, e dá outras providências, continua nas comissões 
permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais 
para análise e emissão de parecer para o dia 06 de Agosto de 2019 para primeira 
discussão e primeira votação. Passando para Ordem do Dia, onde o 
Excelentíssimo Senhor Presidente colocou o Projeto de Lei nº 010/2019, Súmula: 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentaria para o Exercício 
de 2020, em terceira discussão, seguido de terceira votação. Aprovado por 
unanimidade dos Vereadores em terceira votação. Na sequencia o Excelentíssimo 
Senhor Vereador Celso Osmar Kaminski solicitou antecipação para que os 
Projetos de Lei de iniciativa da Câmara Municipal nº 0072019 bem como também, 
o Projeto de Emenda a Lei Orgânica Municipal 001/2019 fossem colocados na 
pauta de discussão e votação nesta sessão ordinária, tal solicitação foi colocada 
em discussão, em seguida em votação. Aprovada por unanimidade dos Senhores 
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Vereadores presentes nesta sessão ordinária. Em seguida o Excelentíssimo 
Senhor Presidente recebeu das comissões permanentes de Constituição e Justiça, 
Finanças e Orçamento e Políticas Gerais parecer favorável sobre o Projeto de Lei 
de iniciativa da Câmara Municipal nº 007/2019  Súmula: Dispõe sobre a Isenção 
do Pagamento de Taxa de Inscrição em Concurso Público Municipais para os 
Doadores de Sangue, Medula Óssea, Plaquetas e Hipossuficientes, Cria a 
Semana Municipal de Doação de Sangue e dá outras previdências. Em seguida o 
mesmo foi colocado em única discussão, seguido de única votação. Aprovado por 
unanimidade dos Senhores Vereadores presentes nesta sessão ordinária.  Em 
seguida o Excelentíssimo Senhor Presidente recebeu das comissões permanentes 
de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais parecer 
favorável sobre o Projeto de Lei de Emenda a Lei Orgânica Municipal nº 001/2019  
Súmula: Altera dispositivos da Lei Orgânica do Município de Paulo Frontin, e dá 
outras providências. Em seguida o mesmo foi colocado em primeira discussão, 
seguido de primeira votação. Aprovado por unanimidade dos Senhores 
Vereadores presentes nesta sessão ordinária, em primeira votação. Na sequencia 
seguiu-se para o Grande Expediente, onde não tivemos inscritos. 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. A segunda Secretária, Vereadora Rosalina Bulat, lavrou 
a presente ata, a qual lida, e, após ser colocada em apreciação e discussão, segue 
assinada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, Jandir Machado de Azevedo, 1.º 
Secretario, Senhor Vereador Juliano Franczak, 2.º Secretária, Vereadora Rosalina 
Bulat 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: ____________________________________________ 
 
 
 
 


