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Ata número trinta e oito da sessão ordinária realizada no dia sete do mês de 
Novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, nas 
dependências da Câmara Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná. 
Dando início a sessão ordinária, o Excelentíssimo Senhor Presidente convidou 
a Secretária ad hoc, nomeada através da portaria de nº 003/2018, para que a 
mesma proceda com a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Em seguida 
a mesma foi colocada em discussão, na sequência em votação. Aprovada por 
unanimidade dos Vereadores presentes nesta sessão ordinária. Na sequência 
dando início ao pequeno expediente foi feita a leitura das correspondências 
enviadas para esta Casa de Leis, dentre elas: O Projeto de Lei nº 041/2022 
Súmula: Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023 e 
dá outras providências, continua nas comissões permanentes de Constituição e 
Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de 
parecer. Dar entrada no Projeto de Lei 051/2022 Súmula: Autoriza o Executivo 
Municipal a adotar todas as providências necessárias para fins de promover a 
extinção do Consórcio Intermunicipal Fécula Sul – CISFEC, CNPJ 
04.148.108/0001-87 e dá outras providências, nas comissões permanentes de 
Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e 
emissão de parecer para até o dia 28 de novembro de 2022, para fins de única 
discussão e única votação. Dando continuidade a presente sessão ordinária, 
passando para a Ordem do Dia, a Presidência desta Casa de Leis de posse 
dos pareceres favoráveis de todas as comissões permanentes, colocou em 
discussão o Projeto de Lei nº 45/2022 Súmula: Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do 
Paraná S.A, em seguida colocou o mesmo em votação. Aprovado por 
unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida a Presidência desta Casa 
de Leis de posse dos pareceres favoráveis de todas as comissões 
permanentes, colocou em discussão o Projeto de Lei nº 047/2022 Súmula: 
Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar e dá outras 
providências, em seguida colocou o mesmo em votação. Aprovado por 
unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida a Presidencia desta Casa 
de Leis de posse dos pareceres favoráveis de todas as comissões 
permanentes, colocou em discussão o Projeto de Lei 048/2022 Súmula: 
Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar e dá outras 
providências, em seguida colocou o mesmo em votação. Aprovado por 
unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida, a Presidência desta 
Casa de Leis, de posse dos pareceres favoráveis de todas as comissões 
permanentes, colocou em discussão o Projeto de Lei 049/2022 Súmula: 
Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar e dá outras 
providências, em seguida colocou o mesmo em votação. Aprovado por 
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unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia, a Presidência desta 
Casa de Leis, de posse dos pareceres favoráveis de todas as comissões 
permanentes, colocou em discussão o Projeto de Lei 050/2022 Súmula: 
Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar e dá outras 
providências, em seguida colocou o mesmo em votação. Aprovado por 
unanimidade dos Vereadores presentes. Dando sequencia, passamos para o 
Grande Expediente, onde utilizou-se da palavra o cidadão Marcio José 
Cardoso, o qual manifestou seu descontentamento sobre a construção da 
Ponte do Rio Barreiros. Bem como também, utilizou-se deste espaço o Doutor 
Giuliano Carlotto, o qual proferiu uma palestra sobre cuidados preventivos com 
a saúde do homem, motivando a todos para buscar cuidados preventivos junto 
ao Posto de Saúde Municipal. Nesta sessão ordinária tivemos uma inversão de 
pauta e o Grande Expediente aconteceu no início desta sessão ordinária. Na 
sequência, seguiu-se para a palavra livre, onde todos os Vereadores fizeram 
uso da mesma. Iniciando o uso da palavra livre, nesta sessão ordinária, pelo 
Ilustre Vereador Celso Osmar Kaminski. Nada mais havendo a ser tratado, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente encerrou a presente sessão ordinária. O 
Segundo-Secretário, Vereador Daniel Gomes, lavrou a presente ata, a qual lida 
e, após ser colocada em apreciação e discussão, segue assinada pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente, Crispim Viana de Moura, Primeira-
Secretária Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz, Segundo-Secretário, 
Vereador Daniel Gomes e demais Vereadores presente à sessão.  
ANDREA SORAIA BLASKIEVICZ:____________________________________   

CELSO OSMAR KAMINSKI: ________________________________________   

CRISPIM VIANA DE MOURA: _______________________________________   

DANIEL GOMES: _________________________________________________   

FABIANO JOSÉ BUENO: __________________________________________   

ISIDORIO NICOLAU PECH: ________________________________________   

JANDIR MACHADO DE AZEVEDO: __________________________________   

JONEE PESCH: __________________________________________________   

MARTIM MARQUES BONFIM : ______________________________________  
   
 
 
 
 


