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Ata número vinte e oito da sessão ordinária realizada no dia vinte e 
oito 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 ofícios de 
números 245/2018; 265/2018; 269/2018 e 271/2018 oriundos do 
Gabinete do Prefeito Municipal, oficio nº 320/2018 oriundo do 
Ministério Público do Estado do Paraná, ofícios nº 012/2018 e 
042/2018 oriundos da 6º regional de saúde do Estado do Paraná. 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 04 de Setembro 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 18 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 foi passado para o Grande Expediente, onde 
foi passada a palavra ao Convocado, Excelentíssimo Senhor 
Rodrigo Gurski e convidados do mesmo. Primeiramente o 
convidado Douglas Borges, Contador do Município, fez a 
explanação do processo de licitação pregão presencial nº 17/2018. 
A convidada, Bruna Markevick justificou o motivo da remoção dos 
pneus, os quais já são considerados bens inservíveis do Município. 
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Na sequencia o Secretario Municipal de Obras, Excelentíssimo 
Senhor Rodrigo Gurski, explanou o motivo da remoção dos 
veículos, também considerados inservíveis para o Município, para o 
imóvel da fecularia, aguardando processo licitatório para realização 
de leilão. Justificou também que, por mais que tais bens são 
considerados inservíveis para o Município, ainda não foi feito 
processo para poder dar baixa em tais bens. Na sequencia 
explanou também sobre outras questões pertinentes a sua pasta. 
Ficou decidido que será enviado correspondência oficial deste 
Poder Legislativo para a Municipalidade, com todos os 
questionamentos dos Excelentíssimos Senhores Vereadores para 
serem respondidos dentro da formalidade legal pelo Excelentíssimo 
Senhor Secretario de Obras.  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: ____________________________________________ 

 

 

 


