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Ata número quatro da sessão ordinária realizada no dia seis do mês de março 

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: Dar entrada do Projeto de Lei nº 

001/2023 Súmula: Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito 

com a agência de fomento do Paraná S.A. 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 20 de março de 

2023. Dar entrada do Projeto de Lei nº 002/2023 Súmula: Autoriza a concessão 

de reposição de perdas inflacionárias na remuneração dos servidores públicos 

municipais 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 20 de março de 2023. Dar entrada do Projeto de 

Lei de iniciativa da Câmara Municipal nº 003/2023 Súmula: Dispõe sobre a 

recomposição dos subsídios dos Agentes Políticos do Poder Legislativo do 

Município de Paulo Frontin 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 20 de março de 2023. Dar 

entrada do Projeto de Lei de iniciativa da Câmara Municipal nº 004/2023 

Súmula: Dispõe sobre a reposição salarial dos servidores do Poder Legislativo 

do Município de Paulo Frontin 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 20 de março de 2023. Dar 

entrada do Projeto de Lei de iniciativa da Câmara Municipal nº 005/2023 

Súmula: Declara de utilidade pública a associação dos moradores da 

comunidade de Bom Retiro e região, com CNPJ sob nº 43.525.177/0001-14 e 

dá outras providencias, nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, 

Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer 
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para o dia 27 de março de 2023. Dar entrada do Projeto de Lei de iniciativa da 

Câmara Municipal nº 006/2023 Súmula: Declara de utilidade pública a 

associação da melhor idade Renascer, de Paulo Frontin/PR, com CNPJ sob nº 

09.544.904/0001-52 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 março de 2023. O Projeto de Lei nº 

003/2023 Súmula: Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar e dá 

outras providencias, continua nas comissões permanentes de Constituição e 

Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de 

parecer para o dia 13 de março de 2023. Dando continuidade a presente 

sessão ordinária, passando para a Ordem do Dia, o Excelentíssimo Senhor 

Presidente passou a palavra ao Vereador Fabiano José Bueno para que o 

mesmo proceda com a leitura da Moção de Pesar pelo falecimento da Senhora 

Albina Pabis Zanin, mãe de nosso Pároco Alcione Zanin. Em seguida foi 

passada a palavra ao Vereador Martim Marques Bonfim para que o mesmo 

proceda com Vosso requerimento verbal, o qual solicita encaminhamento de 

correspondência oficial ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Prefeito Jamil 

Pech  para que seja providenciado, em todos os projetos de lei que tratam de 

alteração orçamentaria, explicação específica sobre cada item de 

remanejamento de dotação orçamentaria constante no Projeto de Lei, deixando 

claro para quem vai analisar o referido Projeto, o real motivo do remanejamento 

no orçamento, por exemplo, se o remanejamento se objetiva em virtude de 

contratação de serviço, indicar qual serviço, se aquisição de material, indicar 

qual material, se aquisição de bens, indicar especificamente qual bem, 

detalhadamente. Solicita também para que tais explicações sejam realizadas 

com relação ao Projeto de Lei nº 003/2023 Súmula: Autoriza o Poder Executivo 

a abrir Crédito Suplementar e dá outras providencias, em tramite nesta Casa 

de Leis, informamos que o referido Projeto de Lei será disponibilizado em 

plenário para discussão e votação plenária, quando as comissões permanentes 

tiverem posse dessa documentação solicitada. Colocado em discussão e 

votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Dando 
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sequência, passamos para o Grande Expediente, onde a Excelentíssima 

Senhora Bruna Markievicz, Secretária Municipal de Saúde utilizou-se da 

palavra, atendendo ao convite desta Casa de Leis, para explanar sobre 

assuntos de sua pasta. Salientamos que nesta sessão ordinária houve inversão 

de pauta e o Grande Expediente aconteceu no início da sessão. Na sequência, 

deu-se início a palavra livre, iniciando o uso da mesma, nesta sessão ordinária, 

pelo Ilustre Vereador Fabiano José Bueno. 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 : __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


