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Ata número tinta da sessão ordinária realizada no dia onze do mês de 
Setembro 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 oriundo da Empresa 
Rizzatto. O Projeto de Lei nº 025/2018 Súmula: Dispõe sobre a abertura 
de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras 
providências.  E, Projeto de Lei nº 026/2018 Súmula: Institui o Programa 
de Horas Máquinas no Município de Paulo Frontin e dá outras 
providências. Continua em estudo 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 
18 de Setembro de 2018, para fins de discussão e votação. O processo 
de segunda discussão e votação do 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, 
acontecerá 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. Neste momento o Excelentíssimo 
Senhor Presidente passou a palavra ao Nobre Vereador Ernani José 
Kruk, para que o mesmo proceda com a leitura do requerimento de nº 
048/2018 de autoria dos Excelentíssimos Senhores Vereadores Jandir 
Machado de Azevedo; Ernani José Kruk e Vereador Celso Osmar 
Kaminski, os quais requerem para ser enviado ofício ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, Excelentíssimo Senhor Prefeito Sebastião Elias da 
Silva Neto, para cumprimento, Requerendo-lhe para que seja 
prontamente informado, pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, aos 
Vereadores desta Casa de Leis, quais os motivos de que os funcionários 
Sr. CAIO RODRIGO GRANDO DEMCZUK; Sra. TASSIA TESSARI e Sra. 
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ANA GISELE ZIOMKO, foram exonerados, conforme portarias 
publicadas no diário oficial. Contudo, apesar disso, todos estes 
funcionários encontram-se cumprindo expediente normalmente nas 
dependências da Prefeitura Municipal. Também requerem os 
subscritores do presente, para que seja informado qual o vínculo da Sra. 
ALINE BRAZ, para com a Municipalidade. Solicitam ainda o 
encaminhamento de todas as portarias de nomeação e exoneração das 
pessoas acima mencionadas. Colocado em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade dos Excelentíssimos Senhores Vereadores 
presentes na sessão. Em seguida o Excelentíssimo Senhor Presidente 
passou a palavra ao Nobre Vereador Jandir Machado de Azevedo, para 
que o mesmo proceda com a leitura do requerimento de nº 049/2018 de 
autoria dos Excelentíssimos Senhores Vereadores Jandir Machado de 
Azevedo e Vereador Celso Osmar Kaminski, os quais requerem para ser 
enviado ofício para Empresa Calhas Bueno, para cumprimento, 
Requerendo-lhe para que a Empresa Calhas Bueno CNPJ 
16.626.009/0001-42, informe ao Poder Legislativo do Município de Paulo 
Frontin – Pr, quanto recebeu da Empresa  Rizzato & Rizzato, CNPJ 
05.465.872/0001-49, pela execução do serviço de cobertura da 
construção da creche, localizada na rua Rui Barbosa, s/nº , neste 
Município. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade dos Excelentíssimos Senhores Vereadores presentes na 
sessão. Em seguida o Excelentíssimo Senhor Presidente passou a 
palavra ao Nobre Vereador João Gavron, para que o mesmo proceda 
com a leitura da Indicação de nº 002/2018 de autoria de todos os 
Excelentíssimos Senhores Vereadores, os quais requerem para ser 
enviado ofício ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Sebastião Elias da Silva Neto, para cumprimento, 
Indicando-lhe para que o Município efetue o repasse no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) para a “Associação dos Motociclistas de Paulo 
Frontin – FRONTIN MOTOCLUBE, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob nº 21.114.201/0001-90, sem fins lucrativos, com 
sede no Município de Paulo Frontin, Estado do Paraná. Colocado em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos Excelentíssimos 
Senhores Vereadores na presente sessão. Em seguida o Excelentíssimo 
Senhor Vereador João Gavron  expos que se ausentará das atividades 
parlamentares pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 17 de setembro 
de 2018, para tratar de assuntos particulares. Logo, tendo em vista tal 
fato, requereu, nos termos do artigo 105, II do Regimento Interno do 
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Poder Legislativo Municipal, o deferimento da licença, a ser apreciado 
pelo Plenário desta Casa de Leis, sendo tal requerimento colocado em 
discussão, em seguida em votação, sendo o mesmo 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: ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


