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Ata número dois da sessão ordinária realizada no dia treze 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. Ausentes Vereadora 

Andrea Soraia Blaskievicz a qual apresentou declaração que estava de 

acompanhante de seu pai que se encontrava internado no Hospital Sâo 

Camilo. Ausente também Vereador Fabiano José Bueno, justificadamente. 

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 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. Dar 

entrada do Projeto de Lei de iniciativa da Câmara Municipal nº 002/2023 

Súmula: Declara de utilidade publica a Associação da Melhor Idade – AMI 

SAUDADES, com CNPJ sob nº 09.556.137/0001-00 e dá outras providencias, 

nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento 

e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para o dia 27 de fevereiro 

de 2023. Dando continuidade a presente sessão ordinária, passando para a 

Ordem do Dia, o Excelentísimo Senhor Presidente de posse dos pareceres 

favoráveis de todas as comissões permanentes, colocou em discussão 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, em seguida 

colocou o mesmo em única votação. Rejeitado por maioria dos Vereadores 

presentes. Votando a favor do Projeto de Lei, os Vereadores Celso Osmar 

Kaminski, Jandir Machado de Azevedo e Jonee Pesch. Na sequencia, a 

Presidencia desta Casa de Leis de posse dos pareceres favoráveis de todas as 

comissões permanentes, colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar 

de iniciativa da Câmara Municipal nº 001/2023 Súmula: Estabelece medidas 
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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, em seguida colocou o mesmo em 

única votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Em 

seguida a Presidencia desta Casa de lei de posse dos pareceres favoráveis de 

todas as comissões permanentes, colocou em discussão o 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, em seguida colocou o mesmo em única 

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

passada a palavra ao Nobre Vereador Celso Osmar Kaminski para que o 

mesmo proceda com a leitura do requerimento de numeração 004/2023, o qual 

requer envio de correspondência oficial ao Prefeito Municipal Jamil Pech, 

solicitando para que seja enviado a esta Casa de Leis, relatório explicativo 

sobre a atual situação da Capela Mortuária Municipal. Neste relatório deverá 

conter o atual estado de conservação do prédio, se o mesmo tem todas as 

condições necessárias para atender os velórios, se existe algum projeto de 

reforma ou melhoria e por fim, que seja indicado o setor administrativo 

responsável pela capela e também o nome do funcionário designado para a 

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

Vereadores presentes. Em seguida foi passada a palavra ao Nobre Vereador 

Jonee Pesch para que o mesmo proceda com a leitura do requerimento de 

autoria dos Vereadores Jandir Machado de Azevedo, Celso Osmar Kaminski e 

Jonee Pesch, os quais solicitam cópias impressas de todos os protocolos 

efetuados nesta Casa de Leis, entre janeiro de 2021 à agosto de 2021, a fim de 

averiguar as providências que foram tomadas nos pedidos 

solicitados/encaminhados. Também solicitam os arquivos da folha de 

pagamento (sistema betha) de forma impressa, da Camara de Vereadores 

contendo pagamento dos servidores, concursados ou comissionados, bem 

como dos vereadores. Colocao em discussão e votação. Rejeitado pela maioria 

dos Vereadores presentes. Votando a favor do requerimento os Vereadores 
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Celso Osmar Kaminski, Jandir Machado de Azevedo e Jonee Pesch. 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 Jandir Machado de Azevedo. 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 : __________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


