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Ata número vinte e cinco, da sessão ordinária realizada no dia treze do mês de 

Agosto 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 agradeceu a presença de todos os Jovens Vereadores 

Mirins, na sequencia  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: 

Convite da formatura do Proerd a ser realizado dia 11 de setembro de 2019. 

Convite para o Desfile Cívico de 07 de Setembro. 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 022/2019, Súmula: Altera o 

Anexo I da Lei Municipal nº 919/2019 conforme Lei Municipal nº 1.165/2018. 

Continua na pauta da ordem do dia da sessão de 20 de Agosto de 2019, para 

fins de única discussão e única votação. Dar entrada na prestação de contas 

do Município de Paulo Frontin, exercício financeiro do ano de 2014, na 

comissão permanente de Finanças e Orçamento para emissão de parecer e a 

disposição da população para exame. Dar entrada nos seguintes Projetos de 

Lei de iniciativa da Câmara Municipal; (Projeto de Lei de iniciativa da Câmara 

Municipal nº 008/2019 foi retirado de pauta pela Presidência antes de ser dado 

entrada em plenário); Projeto de Lei de iniciativa da Câmara Municipal nº 

009/2019 Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar 

pelo Poder Legislativo e dá outras providências. E, Projeto de Lei de iniciativa 

da Câmara Municipal nº 010/2019 Súmula: Altera os dispositivos da Lei 
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Municipal nº 943/2013 e dá outras providências. Também dar entrada no 

Projeto de Lei nº 023/2019 Súmula: Altera a Lei 929 de 05 de agosto de 2013 

que regulamentou as atribuições dos Agentes Políticos e dos Cargos em 

Comissão, do Poder Executivo de Paulo Frontin e dá outras providências. Por 

determinação do Presidente, encaminhar, a partir desta data, os referidos 

Projetos às Comissões Permanentes de 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 27 de 

Agosto de 2019, para fins de única discussão e única votação. Passando para 

Ordem do Dia, onde o Excelentíssimo Senhor Presidente colocou 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 segunda discussão, em seguida em segunda votação. 

Aprovado por unanimidade dos Excelentíssimos Senhores Vereadores em 

segundo turno de votação. Na sequencia o Excelentíssimo Senhor Presidente 

passou a palavra ao Nobre Vereador Celso Osmar Kaminski, para que o 

mesmo proceda com a leitura do Projeto de Moção de Pesar pelo falecimento 

do Advogado Irapuan da Costa Junior, ocorrido dia 12 de Agosto de 2019. 

Colocado em única discussão e única votação, Aprovado por unanimidade dos 

Senhores Vereadores presentes nesta sessão ordinária. Em seguida o 

Presidente da Comissão Permanente de Constituição e Justiça procedeu com 

a leitura da ata da sessão da referida Comissão, a qual por unanimidade de 

seus membros decidiu em encaminhar oficio ao Poder Excetivo Municipal, 

solicitando aquele Poder para que seja retirado de Pauta deste Poder 

Legislativo, para fins de correções, o Projeto de Lei nº 022/2019, Súmula: 

Altera o Anexo I da Lei Municipal nº 919/2013, conforme Lei Municipal nº 

1.165/2018, tendo em vista que o mesmo encontra-se ininteligível. 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 
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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: ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


