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Ata número dois da sessão ordinária realizada no dia dois do mês de Fevereiro 

do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, nas dependências da 

Câmara Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná. Nesta sessão ordinária 

não tivemos leitura da ata da sessão ordinária anterior. Dando início a presente 

sessão ordinária, o Excelentíssimo Senhor Presidente, no Pequeno Expediente 

solicitou à Secretaria Adoc, nomeada através da Portaria 003/2018 para que a 

mesma procedesse com a leitura das correspondências. Passando para Ordem 

do Dia, o Excelentíssimo Senhor Presidente colocou em discussão e votação a 

formação das comissões permanentes desta Casa de Leis, as quais, após 

discutidas, e, com o consenso de todos os Vereadores foram aprovadas por 

unanimidade dos Presentes e ficaram assim constituídas: Comissão 

Permanente de Constituição e Justiça: Presidente: Jonee Pesch (MDB); 

Secretário: Crispim Viana de Moura (PATRIOTA); Membro: Andrea Soraia 

Blaskievicz (MDB). Comissão Permanente de Finanças e Orçamento: 

Presidente: Andrea Soraia Blaskievicz (MDB); Secretário: Fabiano José Bueno 

(PSL); Membro: Daniel Gomes (PATRIOTA). Comissão Permanente de 

Políticas Gerais: Presidente: Isidorio Nicolau Pech (PSDB); Secretário: Celso 

Osmar Kaminski (DEM); Membro: Jandir Machado de Azevedo (DEM); 

Comissão Permanente de Compras e Licitações: Presidente: Daniel Gomes 

(PATRIOTA); Secretário: Andrea Soraia Blaskievicz (MDB); Membro: Jonee 

Pech (MDB); Comissão Permanente de Avaliação e Inventário de Bens: 

Presidente: Jandir Machado de Azevedo (DEM); Secretário: Isidorio Nicolau 

Pech (PSDB); Membro: Fabiano José Bueno (PSL). Na sequencia o 

Excelentíssimo Senhor Presidente deu entrada na Mensagem de Veto nº 

001/2021,  nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e 

Orçamento e Políticas Gerais, para analise e emissão de parecer para próxima 

sessão ordinária, onde nesta sessão, o mesmo será colocado para discussão e 

votação secreta. Na sequencia foi dada entrada no PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 001/2021 

SÚMULA: INCLUI NOVA CLASSE DE CONTRIBUINTE, NA TABELA VI DA 

LEI Nº 975/2013 DE 19/12/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, e DÁ 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN 
 

 

 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS, nas comissões permanentes de Constituição e 

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

parecer para o dia 17 de Fevereiro de 2021. Na sessão ordinária a ser 

realizada dia 17 de Fevereiro de 2021 o mesmo estará em pauta para única 

discussão e única votação. Em seguida foi dada entrada no PROJETO DE 

RESOLUÇÃO  Nº 001/2021 SÚMULA: ALTERA O REGIMENTO INTERNO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, 

Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para analise e emissão de parecer 

para o dia 17 de Fevereiro de 2021. Na sessão ordinária a ser realizada dia 17 

de Fevereiro de 2021 o mesmo estará em pauta para única discussão e única 

votação. Neste momento a Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz solicitou 

antecipação da discussão e votação deste Projeto de Resolução em questão, 

para ser apreciado nesta sessão ordinária. Neste momento o Vereador Celso 

Osmar Kaminski pediu vistas para melhor apreciar o Projeto em questão, 

sendo que a Presidência deferiu o pedido de vistas por uma sessão ordinária, 

assim sendo, o Projeto de Resolução de nº 001/2021 está automaticamente 

pautado para discussão e votação para próxima sessão ordinária. Dando 

continuidade à sessão ordinária o Presidente informou a todos os Vereadores 

que daria entrada em quatro requerimentos e uma indicação de Vossa autoria, 

assim sendo, obedecendo dispositivos do Regimento Interno, passou a cadeira 

da Presidência ao Vice Presidente, Excelentíssimo Senhor Jonee Pesch, para 

que  possa efetuar a leitura e defender as proposições de Vossa autoria. 

Assumindo a cadeira da Presidência o Excelentíssimo Senhor Presidente em 

exercício, Vereador Jonee Pech passou a palavra ao Nobre Vereador Martim 

Marques Bonfim, para que o mesmo efetue a leitura da Indicação nº 001/2021, 

de sua autoria e Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz. Os quais solicitam envio 

de correspondência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Prefeito Jamil 

Pech, indicando para que o mesmo efetue a contratação de profissionais 

médicos da área especializada de Ginecologia e Pediatria, para atendimento as 

mulheres e crianças de nosso Município. Colocado em discussão e votação, foi 
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aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia o 

Vereador Martim Marques Bonfim procedeu com a leitura do requerimento de 

nº 001/2021, de sua autoria. O qual requer o envio de correspondência ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal, Prefeito Jamil Pech, solicitando para que 

dentro do prazo legal envie a esta Casa de Leis informações acerca dos 

valores que foram repassados ao Município pelos Governos Federal e Estadual 

para o combate à pandemia do COVID-19, especificando quais eram recursos 

livres e quais eram recursos vinculados, de que forma foram gastos, por 

exemplo, se para compra de materiais de consumo especificar quais materiais 

foram comprados, quantidade e preço unitário, móveis, salários de profissionais 

de saúde, contratação temporária de pessoal para fazer frente a pandemia, 

etc., encaminhando ainda o termo de recebimento de material devidamente 

assinado pelo funcionário da Fundação Municipal de Saúde ou Prefeitura que 

recebeu a mercadoria. Também deverão ser enviados para conhecimento, 

análise e comparação, os valores totais de arrecadação recebidos pelo 

Município no período de Novembro de 2019 a 21/12/2020, discriminando 

separadamente qual o valor recebido a título de combate à pandemia COVID-

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

Vereadores presentes. Na sequencia o Vereador Martim Marques Bonfim 

procedeu com a leitura do requerimento de nº 002/2021 de sua autoria, o qual 

requer o envio de correspondência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 

Prefeito Jamil Pech solicitando para que dentro do prazo legal envie a esta 

Casa de Leis informações acerca dos valores gastos pelo Município com a 

recuperação da draga de extração de areia na última gestão (2017-2020), 

informando quais os valores gastos durante todo o período, informando ainda 

onde se encontra o motor ou motores recuperados e se estão aptos a 

funcionarem ou não, e ainda detalhe por quais motivos a draga se encontra no 

pátio da Fecularia na BR 476 Km 322 (Colônia Iguaçu). Requer também, para 

que informe, conforme a despesa realizada, quem era o gestor (Prefeito), o 

Secretário de Obras e o Diretor de Compras. Outrossim, requer ainda, se 

possível, para que informe se na época da reforma existia algum impedimento 
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legal para extração de areia no Rio Iguaçu, e, em caso positivo, qual a 

necessidade de realizar a reforma. Caso contrário, informe se ela possui 

condições de funcionar normalmente até o final desse ano de 2021, ou se há 

outros impeditivos de caráter administrativo ou operacional. Colocado em 

discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. 

Na sequencia o Vereador Martim Marques Bonfim procedeu com a leitura do 

requerimento de nº 003/2021 de sua autoria, o qual requer o envio de 

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

solicitando para que dentro do prazo legal envie a esta Casa de Leis 

informações acerca das Funções Gratificadas - FGs, indicando quais 

funcionários recebiam tal gratificação, quantas FGs foram pagas por 

funcionário, e qual ou quais os períodos de recebimento. Deverá também 

Vossa Excelência, encaminhar cópia da Lei que instituiu as FGs e dos 

Decretos que alteraram a mesma. Colocado em discussão e votação. 

Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes nesta sessão ordinária. 

Em seguida o Vereador Martim Marques Bonfim procedeu com a leitura do 

requerimento de nº 004/2021 de sua autoria, o qual requer o envio de 

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

solicitando para que dentro do prazo legal envie a esta Casa de Leis 

informações acerca da obra de construção da sala de raio X, tais valores 

gastos no projeto e na obra de construção, autorizações da regional de saúde e 

vigilância sanitária, condições do aparelho de Raio X, previsão de volta do 

funcionamento, e explique detalhadamente porque motivo ela havia sido 

liberada antes das eleições e agora foi interditada, delineando a 

responsabilidade de cada ator nesse cenário, como por exemplo se quem fez a 

planta não observou o padrão, se quem autorizou o funcionamento o fez dentro 

da forma prevista nos regulamentos da Secretaria Estadual de Saúde e 

Regional de Saúde, e quais os profissionais que assinaram a liberação de 

funcionamento de uma sala fora de padrão. Colocado em discussão e votação. 

Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes nesta sessão ordinária. 

Em sequência, não tendo mais proposições a serem analisadas em plenário de 
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autoria da Presidência, o Excelentíssimo Senhor Presidente em exercício, 

Vereador Jonee Pech agradeceu a oportunidade e devolveu a cadeira de 

Presidente ao titular Vereador Martim Marques Bonfim, este, dando 

continuidade a presente sessão ordinária, passou a palavra Nobre Vereador 

Fabiano José Bueno para que o mesmo proceda com a leitura do requerimento 

de nº 005/2021 o qual requer o envio de correspondência ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal, Prefeito Jamil Pech, solicitando para que seja informado a 

Esta Casa de Leis, o roteiro semanal do caminhão que faz a coleta do lixo, em 

Nosso Município, bem como também, caso não esteja incluído neste roteiro, 

indico para incluir a Comunidade do Carazinho, pois lá inexiste a coleta de lixo, 

pela Municipalidade. Complementando o requerimento, solicita também para 

que seja encaminhada para esta Casa de Leis, para informativo aos 

Vereadores, fotocópia do contrato firmado entre a Municipalidade e a Empresa 

responsável pela coleta de lixo, em Nosso Município. Colocado em discussão e 

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

passada a palavra ao Nobre Vereador Crispim Viana de Moura para que o 

mesmo proceda com a indicação de nº 002/2021 de sua autoria, o qual requer 

o envio de correspondência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Prefeito 

Jamil Pech, indicando para que seja revisto o sistema de iluminação pública de 

Nosso Município, objetivando uma manutenção adequada, pois temos vários 

postes com lâmpadas queimadas, ocasionando uma situação grave de 

penumbra ao anoitecer, dificultando para as pessoas que necessitam transitar 

nas ruas municipais em períodos noturnos. Complementando o requerimento, 

solicita também para que seja encaminhada para esta Casa de Leis, para 

informativo aos Vereadores, fotocópia do contrato firmado entre a 

Municipalidade e a Empresa responsável pela Iluminação Pública de Nosso 

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

Vereadores presentes nesta sessão ordinária. Em seguida o Nobre Vereador 

Crispim Viana de Moura procedeu com a leitura da indicação de nº 003/2021 

de sua autoria, o qual requer envio de correspondência ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal, Prefeito Jamil Pech, indicando para que, dentro das 
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possibilidades legais e estruturais, seja mantido em pleno funcionamento, a 

farmácia básica do hospital São João Batista, em dias de feriado e finais de 

semana, bem como também, seja realizada a coleta de exames laboratoriais, 

tendo em vista que, os usuários do sistema de saúde possam, nestes dias de 

feriados e finais de semana, serem atendidos pelos profissionais da saúde e, 

na sequencia, consigam pegar o medicamento na farmácia básica do hospital, 

quando o caso exige, com laudo de exames laboratoriais, sem custos 

adicionais. Complementando o requerimento, solicita também para que seja 

encaminhada para esta Casa de Leis, para informativo aos Vereadores, 

fotocópia do contrato firmado entre a Municipalidade e os laboratórios de 

análises clínicas, conveniados ao Nosso Município. Colocado em discussão e 

votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes nesta sessão 

ordinária. Na sequencia o Excelentíssimo Senhor Presidente passou a palavra 

ao Nobre Vereador Fabiano José Bueno para que o mesmo proceda com a 

leitura da indicação de nº 004/2021 de sua autoria, o qual requer o envio de 

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

indicando para que, dentro das possibilidades legais e estruturais, os 

motoristas das ambulâncias, na permanência dos períodos que se encontram 

de plantão, cubram este referido plantão dentro das dependências do Hospital 

São João Batista e não em suas residências como é feito de forma costumeira. 

Colocado em discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores 

presentes nesta sessão ordinária. Em seguida o Excelentíssimo Senhor 

Vereador Fabiano José Bueno procedeu com a leitura da indicação de nº 

005/2021 de autoria dos Vereadores Fabiano José Bueno e Andrea Soraia 

Blaskievicz, os quais solicitam envio de correspondência ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal, Prefeito Jamil Pech, indicando para que, dentro das 

possibilidades legais e financeiras, indicam a contratação temporária de um 

profissional da área de odontologia, para atender a Nossa População, com 

carga horária de 20 horas, no mínimo. Colocado em discussão e votação. 

Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes nesta sessão ordinária. 

No Grande Expediente se inscreveram devidamente para utilizar a palavra o 
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Presidente da Câmara Municipal, Vereador Martim Marques Bonfim o qual 

utilizou a palavra para comentar sobre as viagens realizadas no decorrer da 

semana passada e os recursos solicitados e suas devidas destinações. Em 

seguida, devidamente inscrita, utilizou a palavra a Vereadora Andrea Soraia 

Blaskievicz, a qual explanou um relatório sobre violência contra mulher. Na 

sequência, 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. 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, Martim Marques Bonfim, 1.º Secretario, 

Senhor Vereador Crispim Viana de Moura, 2.º Secretária, Vereadora Andrea 

Soraia Blaskievicz e demais Senhores 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 : ______________________________________ 

 


