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Ata número um  da sessão ordinária realizada no dia seis do mês de fevereiro 

do ano de dois mil e vinte e três, às dezoito horas, nas dependências da 

Câmara Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná. Dando início a sessão 

ordinária, o Excelentíssimo Senhor Presidente passando para o pequeno 

expediente, convidou a Secretária ad hoc, nomeada através da portaria de nº 

003/2018, para que a mesma proceda com a leitura das correspondências 

enviadas para esta Casa de Leis, dentre elas: O Projeto de Lei nº 54/2022 

Súmula: Institui o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do 

Município de Paulo Frontin/PR e da outras providências, continua nas 

comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e 

Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para até o dia 20 de 

fevereiro de 2023, para fins de única discussão e única votação. O Projeto de 

Lei de Iniciativa da Câmara Municipal nº 010/2022 Súmula: Altera os 

dispositivos da Lei Municipal nº 943/2013 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 até o dia 20 de 

Fevereiro de 2023. Dar entrada no Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2023 

Súmula: Concede Título de Cidadão Honorário do Município de Paulo Frontin, 

Estado do Paraná, ao Ilustre Cidadão Ercílio João Dalazen e dá outras 

providências, nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças 

e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para o dia 

20 de Fevereiro de 2023. Dar entrada no Projeto de Lei Complementar de 

iniciativa da Câmara Municipal nº 001/2023 Súmula: Estabelece medidas 

protetivas ao direito dos estudantes do Município de Paulo Frontin ao 

aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações 

legais de ensino e dá outras providências, nas comissões permanentes de 

Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e 

emissão de parecer para o dia 20 de Fevereiro de 2023. Dando continuidade a 

presente sessão ordinária, passando para a Ordem do Dia, o Excelentísimo 

Senhor Presidente colocou para discussão e votação a formação das seguintes 

comissões permanentes desta Casa de Leis: Comissão de CONSTITUIÇÃO E 
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JUSTIÇA: JONEE PESCH (MDB) – Presidente, JANDIR MACHADO DE 

AZEVEDO (UNIÃO) – Secretário, ISIDORIO NICOLAU PECH (PSDB) – 

Membro. Comissão de FINANÇAS E ORÇAMENTO: JANDIR MACHADO DE 

AZEVEDO (UNIÃO) – Presidente, DANIEL GOMES (PATRIOTA) – Secretário, 

ANDREA SORAIA BLASKIEVICZ (MDB) – Membro. Comissão de POLÍTICAS 

GERAIS: DANIEL GOMES (PATRIOTA) – Presidente, MARTIM MARQUES 

BONFIM (SDD) – Secretário, CELSO OSMAR KAMINSKI (UNIÃO) – Membro. 

Comissão de COMPRAS E LICITAÇÕES: ANDREA SORAIA BLASKIEVICZ 

(MDB) – Presidente, DANIEL GOMES (PATRIOTA) – Secretário, FABIANO 

JOSÉ BUENO (UNIÃO) – Membro. Comissão de AVALIAÇÃO E 

INVENTÁRIO DE BENS: FABIANO JOSÉ BUENO (UNIÃO) – Presidente, 

CELSO OSMAR KAMINSKI (UNIÃO) – Secretário, JONEE PESCH (MDB) – 

Membro. Comissão de ÉTICA PARLAMENTAR: MARTIM MARQUES 

BONFIM (SDD) – Presidente, DANIEL GOMES (PATRIOTA) – Secretário, 

CELSO OSMAR KAMINSKI (UNIÃO) – Membro. FABIANO JOSÉ BUENO 

(UNIÃO) – Presidente Suplente, ANDREA SORAIA BLASKIEVICZ (MDB) – 

Relatora Suplente, JONEE PESCH (MDB) – Membro Suplente. Após ampla 

discussão, a formação das comissões permanentes foram aprovadas por 

unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia a Presidência desta 

Casa de Leis passou a palavra ao Vereador Celso Osmar Kaminski para 

proceder com a leitura do requererimento de numeração 001/2023 de Vossa 

autoria, o qual solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Jamil Pech 

que seja enviado a esta Casa de Leis, para que, reiterando a solicitação 

enviada no ano passado e em 2021, seja enviado a esta Casa de Leis, relatório 

explicativo sobre a atual situação do cemitério municipal de Paulo Frontin, 

neste relatório deverão ser respondidos os seguintes questionamentos: 1) O 

cemitério será ampliado? Quando? 2) A área ao entorno da Capela Mortuária 

está regularizada? Se sim, por que não está sendo utilizada? Se não, o que 

falta para regularizar? 3) Qual órgão da prefeitura e qual funcionário são 

encarregados atualmente do gerenciamento do cemitério? 4) Quais ações 

foram realizadas nos anos de 2021 e 2022 que visassem a regularização, 
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melhorias e adequação do cemitério municipal?  Colocado em discussão e 

votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida o 

Vereador Celso Osmar Kaminiski procedeu com a leitura do requerimento de 

numeração 002/2023 de sua autoria, o qual solicita ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Jamil Pech, para que, em cumprimento ao disposto na Lei 

975/2013, artigo 180-A, seja enviado a esta Casa de Leis, relatório 

circunstanciado, contendo informações detalhadas acerca da arrecadação e da 

aplicação dos valores obtidos com IPTU no ano anterior, bem como aos 

relacionados exercícios financeiros de 2020 e 2021. Colocado em discussão e 

votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida o 

Nobre Vereador Celso Osmar Kaminski procedeu com a leitura da indicação 

001/2023 de sua autoria, o qual solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Jamil Pech, indicando para que, reiterando a solicitação realizada no 

ano passado, seja doado a todos os alunos da rede pública municipal de 

ensino, Kits escolares completos (uniforme da respectiva escola e materiais 

adequados para a etapa escolar de cada aluno) para o ano letivo de 2023. 

Colocado em discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores 

presentes. Em seguida o Nobre Vereador Celso Osmar Kaminski procedeu 

com Vossa indicação verbal, o qual solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Jamil Pech, para que seja feito, urgentemente, obras de reparo na 

Travessa Estanislau Winienski, antiga Rua Projetada, localizada no Bairro Alto 

Paraíso, na altura da residência do Senhor Eliseu Zapotosek até a esquina da 

Biblioteca Municipal. Colocado em discussão e votação. Aprovado por 

unanimidade dos Vereadores presentes.  Na sequencia, foi passada a palavra 

para o Vereador Martim Marques Bonfim, o qual procedeu com a leitura do 

requerimento de numeração 003/2023 de autoria dos Vereadores Martim 

Marques Bonfim, Crispim Viana de Moura e Andrea Soraia Blaskievicz, os 

quais requerem envio de correspondência oficial ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal, Prefeito Jamil Pech, solicitando para que encaminhe a esta casa de 

leis cópias dos Memorandos nº 002/2023 da secretaria Municipal de 

Assistência Social e Família; Memorando nº 009/2023 da Secretaria Municipal 
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de Obras, Transportes e Serviços Urbanos; Memorando nº 003/2023 Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Desporto; Memorando nº 007/2023 da 

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, e Desenvolvimento 

Integrado; Memorando nº 004/2023 da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente; Memorando 001/2023 da Secretaria 

Municipal de Tributação e Finanças; Memorando nº 006/2023 da Secretaria 

Municipal de Saúde e Memorando nº 003/2023 da Secretaria Municipal de 

Governo.  Colocado em discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 

Vereadores presentes. Na sequencia foi passada a palavra para a Vereadora 

Andrea Soraia Blaskievicz para que a mesma proceda com a leitura da 

indicação de numeração 002/2023 de sua autoria, a qual solicita envio de 

correspondência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Prefeito Jamil Pech, 

para que o Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, providencie a 

colocação de uma lombada, redutor de velocidade ou uma faixa de elevação 

na Rua Antonio Zaionc, em frente a residência da Munícipe, Senhora Ivonete 

Cobos. Colocado em discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 

Vereadores presentes. Na sequencia a Vereadora procedeu com a leitura da 

indicação de numeração 003/2023 de sua autoria, a qual requer envio de 

correspondência oficial ao Prefeito Municipal Jamil Pech, indicando para que o 

Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, providencie a imediata 

execução de serviço de reparos e manutenção na Rua Fernando Correia, mais 

precisamente na quadra onde fica situado o Condomínio Paraíso do Sul. 

Moradores desta localidade também solicitam para que seja realizada a troca 

de lâmpadas em alguns postes ali localizados. Colocado em discussão e 

votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida foi 

passada a palavra ao Vereador Fabiano José Bueno, o qual indicou 

verbalmente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Prefeito Jamil Pech, para 

que seja realizada com máxima urgência a manutenção de todas as ruas do 

bairro Alto Paraíso de Nosso Município. Colocado em discussão e votação. 

Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia, o Nobre 

Vereador também indicou verbalmente para que o Chefe do Poder Executivo 
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Municipal, Prefeito Jamil Pech, providencie com máxima urgência que a 

indicação requer, para que seja realizada todos os reparos e manutenções no 

prédio da capela mortuária municipal, oferecendo condições de uso da mesma. 

Colocado em discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores 

presentes. Dando sequencia, passamos para o Grande Expediente, onde nesta 

sessão ordinária não tivemos inscritos. 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. A Segunda Secretária, 

Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz, 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, Primeiro-Secretário, Vereador 

Daniel Gomes, Segunda-Secretária, Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz 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 : __________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 


