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Ata número vinte e três, da sessão ordinária realizada no dia dezesseis 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. 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  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: Ofício nº 224/2019, o qual retira de pauta o 
Projeto de Lei nº 21/2019. 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 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 
na pauta de discussão e votação para o dia 06 de Agosto de 2019 para fins de 
segunda discussão e segunda votação. Passando para Ordem do Dia, onde o 
Excelentíssimo Senhor Presidente passou a palavra ao Nobre Vereador Juliano 
Franczak, para que o mesmo proceda com a leitura do requerimento de nº 
34/2019, de autoria dos Vereadores Celso Osmar Kaminski, Juliano Franczak e 
Marcelo Juvenal Duda. Os quais requerem envio de correspondência ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal, Excelentíssimo Prefeito Antonio Gilberto Gruba, 
convocando A Secretária Municipal de Saúde, Excelentíssima Senhora Ediane 
Swidnicki, para que compareça a esta Casa de Leis no dia 06 do mês de Agosto de 
2019, às 19h, para tratar dos seguintes assuntos:- Critérios adotados e utilizados para 
contratação de médicos em Nosso Município; - A quem compete/responsabilidade por 
esta contratação; - Forma de como é feita e executada a escala de médicos em Nosso 
Município; - Outros assuntos correlatos a sua pasta e área de atuação. Colocado em 
única discussão e única votação, Aprovado por unanimidade dos Senhores 
Vereadores presentes nesta sessão ordinária. Em seguida o Excelentíssimo 
Senhor Presidente passou a palavra ao Nobre Vereador Celso Osmar Kaminski 
para que o mesmo proceda com a leitura da Indicação nº 008/2019, de sua 
autoria.  O qual requer envio de correspondência ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, Excelentíssimo Prefeito Antonio Gilberto Gruba, indicando para que seja 
providenciada a devida manutenção, visando a conservação das estradas localizadas 
na localidade de Anta Braba (vicinal nove) e estrada Serra da Esperança. Colocado 
em única discussão e única votação, Aprovado por unanimidade dos Senhores 
Vereadores presentes nesta sessão ordinária. Na sequencia seguiu-se para o 
Grande Expediente, onde não tivemos inscritos. Na sequência, seguiu-se para a 
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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: ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


