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Ata número vinte e sete da sessão ordinária realizada no dia quatorze do 
mês de Agosto 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 ofício nº 264/2018. O Projeto 
de Emenda a Lei Orgânica nº 002/2018, Súmula: Acrescente os artigos 
97-A, 97-B, 97-C e 97-D na 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 a sessão ordinária a ser realizada dia 
28 de Agosto de 2018, onde o mesmo será colocado em primeira 
discussão, seguido de primeira votação. O processo de segunda 
discussão e votação fica marcado para o dia 11 de Setembro 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. Na 
sequencia o Excelentíssimo Senhor Presidente passou a palavra ao 
Nobre Vereador Ernani José Kruk para que o mesmo proceda com a 
leitura do requerimento de número 43/2018 de autoria dos 
Excelentíssimos Senhores Vereadores Juliano Franczak, Ernani José 
Kruk e Celso Osmar Kaminski, os quais requerem o envio de ofício ao 
Presidente da Associação dos Municípios Sul Paranaense - Amsulpar, 
Excelentíssimo Senhor Claudinei de Paula Castilho, para cumprimento. 
Requerendo-lhe para que o mesmo encaminhe a esta casa de leis, cópia 
do documento que comprova qual é a atual situação da antiga fecularia 
em relação ao Município de Paulo frontin. Especificamente se deseja 
obter informações para saber qual o Município está de posse da referida 
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área, bem como quais são as atividades que lá podem ser desenvolvidas 
e qual o prazo de vigência do referido ajuste. Outrossim solicitamos o 
encaminhamento de todos os documentos pertinentes ao 
questionamento supra citado. Colocado o presente requerimento em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos Excelentíssimos 
Senhores Vereadores presentes na sessão. Na sequencia o Nobre 
Vereador Ernani José Kruk procedeu com a leitura do requerimento nº 
044/2018, de autoria dos Excelentíssimos Senhores Vereadores Juliano 
Franczak, Ernani José Kruk e Celso Osmar Kaminski, os quais requerem 
o envio de ofício ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Sebastião Elias da Silva Neto, para cumprimento, 
Convocando O Secretario de Obras, Excelentíssimo Senhor Rodrigo 
Gurski, para que compareça a esta Casa de Leis no dia 28 de agosto de 
2018 ás 19h, para tratar dos seguintes assuntos:- pregão presencial nº 
17/2018;- remoção dos veículos do pátio para o imóvel da fecularia;- 
outros assuntos correlatos a sua pasta e área de atuação. Colocado em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos Excelentíssimos 
Senhores Vereadores na presente sessão. Na sequencia foi passada a 
palavra ao Nobre Vereador Celso Osmar Kaminski, para que o mesmo 
proceda com seu requerimento verbal nº 045/2018, o qual, em conjunto 
com o Nobre Vereador Jandir Machado de Azevedo requerem o envio de 
Ofício ao Responsável pela Empresa Rizzato & Rizzato solicitando para 
que a referida Empresa informe ao Poder Legislativo do Município de 
Paulo Frontin – Pr, quanto foi pago à Empresa Calhas Bueno CNPJ 
16.626.009/0001-42, pela execução do serviço de cobertura da Creche 
do Programa ProInfância, Tipo 2, conforme contrato administrativo nº 
25/2017. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade dos Excelentíssimos Senhores Vereadores na presente 
sessão. Na sequencia o Nobre Vereador Celso Osmar Kaminski 
procedeu com a leitura de Seu requerimento Verbal nº 046/2018 o qual 
requer o envio de oficio ao Chefe do Poder Excecutivo Municipal, 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Sebastião Elias da Silva Neto solicitando 
que seja encaminhada a esta Casa de Leis as informações 
complementares ao ofício nº 255/2018, com respeito a revitalização da 
draga utilizada pelo Município, pois da resposta enviada pelo 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, algumas indagações surgiram, 
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requerendo novas informações, tais como: 1) Qual o destino do motor 
antigo da draga? 2) Se os veículos caminhão Volkswagem e ônibus 
Mercedes Bens tiveram pedido de baixa de motor ou baixa total, junto ao 
Departamento de Trânsito do Estado do Paraná (Detran/PR), e se caso 
positivo, anexar o comprovante emitido pelo Detran/PR, caso negativo 
explicar o porquê ainda não foi realizado? 3) Qual o destino da máquina 
Motoniveladora Huber Warco 165S? 4) Se os referidos bens municipais 
(veículos e máquinas) utilizados para conserto da Draga, já foram dado 
baixa do patrimônio do Município, se sim, anexar comprovante da baixa. 
5) Que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal explique o que foi 
feito do motor e da bomba (antiga) que pertencia a Draga, e se esse 
material foi roubado ou desviado, que apresente cópia de Boletim de 
Ocorrência Policial, sob pena de responsabilização, e se extraviado 
internamente, cópia de instauração de sindicância para apuração de 
responsabilidade. 6) Que informe se esse valor realmente foi necessário 
para se recuperar a bomba antiga, considerando que foram gastos o 
valor total de R$ 31.584,80 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta e quatro 
reais e oitenta centavos), para colocar a bomba em funcionamento, isso 
sem contar que os motores e comandos hidráulicos que funcionarão na 
Draga pertenciam a veículos da Frota Municipal, os quais não tiveram 
nenhum custo para o Município. 7) A Câmara Municipal instaurou uma 
Comissão de Vereadores, composta pelos Excelentíssimos Senhores 
Vereadores Celso Osmar Kaminski, Ernani José Kruk e Jandir Machado 
de Azevedo, para vistoriarem a Draga, assim que estiver em condições 
de operação e funcionamento, devendo o Senhor Prefeito, antes de 
iniciar as operações de dranagem, comunicar a Câmara para que 
realizem esta inspeção, devendo nessa ocasião ser apresentado à 
Comissão, a Draga nova, o motor antigo, a bomba antiga e indicando 
quais as chapas de aço e quais os tubos que foram trocados no 
equipamento. Tal solicitação, possui a seguinte justificativa: A atual 
Administração iniciou seus trabalhos no ano de 2017 com a Draga 
funcionando, tanto é que por um bom tempo houve retirada de areia do 
Rio Iguaçu, de repente, abandonou a referida Draga, alegando diversos 
problemas e fatores. Agora para coloca-la novamente em operação, 
retirou dois motores de veículos pertencentes a Frota Municipal e um 
sistema de comando hidráulico de uma máquina Motoniveladora, além 
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de ter realizado gastos na ordem de R$ 31.584,80 (trinta e um mil, 
quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), e isso nos causa 
estranheza, já que a parte mais cara que seriam os motores e o 
hidráulico, não houve nenhum custo para o Município. Assim, de posse 
de tais informações a Câmara Municipal através de seus Edis, fará a 
análise de todas as informações, e procederá a vistoria, juntamente com 
mecânico para expedição de Laudo, onde constatará se houve realmente 
a troca de todos os materiais indicados nas notas fiscais encaminhadas 
junto ao Ofício nº 255/2018 e se realmente houve a troca dos motores e 
do comando hidráulico mencionado na resposta. Colocado em discussão 
e votação, foi aprovado por unanimidade dos Excelentíssimos Senhores 
Vereadores presentes na sessão. Na sequencia foi passado para o 
Grande Expediente. 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: ____________________________________________ 

 

 

 


