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Ata número três da sessão ordinária realizada no dia nove 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. Dando inicio a sessão 

ordinária, o Excelentíssimo Senhor Presidente Convidou a Secretária Adoc, 

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 sequencia em votação. Aprovada por unanimidade dos 

Vereadores presentes nesta sessão ordinária. Na sequencia dando início ao 

pequeno expediente foi feita a leitura das correspondências enviadas para Esta 

Casa de Leis. Dentre elas, Ofícios de números 32; 33; 34; 35 e 36/2021 

oriundos da Secretaria Municipal de Governo. Entrada em plenário do 

PROJETO DE LEI Nº 001/2021 SÚMULA: INSTITUI O PROGRAMA DE 

RECUPERAÇÃO FISCAL-REFIS, RELATIVO AOS DÉBITOS FISCAIS COM O 

FISCO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, nas comissões 

permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas 

Gerais para analise e emissão de parecer até o dia 22 de Fevereiro de 2021. 

Passando para Ordem do Dia, O Presidente do Poder Legislativo Municipal de 

posse dos pareceres favoráveis à tramitação, por escrito, de todas as 

comissões permanentes sobre a Mensagem de Veto nº 001/2021, passou a 

palavra ao Secretário Municipal de Governo, Senhor Rogério Vial, atendendo 

ao solicitado no Ofício 036/2021. Em seguida, conforme solicitação dos 

Vereadores José Fabiano Bueno e Isidorio Nicolau Pech, colocou em 

discussão plenária a possibilidade  do processo de votação da mensagem de 

veto nº 001/2021 ser aberta, após ampla discussão, a referida solicitação foi 

colocada em votação plenária, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos 

Vereadores presentes. Seguindo para o processo de votação aberta da 

mensagem de veto nº 001/2021, o Presidente deste Poder Legislativo 

Municipal fez a chamada nominal dos Vereadores, os quais declararam seu 

voto, ao final constatou-se que a mensagem de veto nº 001/2021 foi rejeitada 

por seis votos contrários, contra três votos pela sua manutenção, votando pela 

manutenção do veto os seguintes Vereadores, Andrea Soraia Blaskievicz, 
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Jonee Pesch e Martim Marques Bonfim, os demais Vereadores votaram pela 

rejeição do Veto. Dando continuidade a sessão ordinária, o Presidente do 

Poder Legislativo Municipal de posse dos pareceres favoráveis por escrito de 

todas as comissões permanentes sobre O 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 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS, colocou o mesmo em única discussão e única 

votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. O Presidente 

do Poder Legislativo Municipal de posse dos pareceres favoráveis por escrito 

das comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento 

sobre  PROJETO DE RESOLUÇÃO  Nº 001/2021 SÚMULA: ALTERA O 

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, recebeu também parecer da comissão 

permanente de políticas gerais apresentando Projeto de Lei de Emenda 

Modificativa nº001/2021 ao Projeto de Resolução nº 001/2021. Em seguida 

após receber verbalmente parecer favorável à tramitação da Emenda 

Modificativa ao Projeto de Resolução nº 001/2021, das Comissões 

Permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento,  colocou o 

Projeto de Lei de Emenda ao Projeto de Resolução nº 001/2021 em única 

discussão, seguido de única votação. Rejeitado por maioria dos Vereadores 

presentes, votando a favor da Emenda os Vereadores Celso Osmar Kaminski, 

Isidorio Nicolau Pech e Jandir Machado de Azevedo.  Em seguida o 

Excelentíssimo Senhor Presidente colocou em discussão plenária o Projeto de 

Resolução nº 001/2021 em sua originalidade. Após discutido o referido Projeto 

de Resolução, foi colocado em única votação. Aprovado por maioria dos 

Vereadores presentes, votando contra os Vereadores Celso Osmar Kaminski, 

Isidorio Nicolau Pech e Jandir Machado de Azevedo. Na sequencia, o 

Presidente convidou o Vereador, Vice-Presidente deste Poder Legislativo 

Municipal, Jonee Pesch, a ocupar a cadeira da Presidência para que o mesmo 

possa proceder com a leitura e defender as proposições de Sua autoria. 
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Assumindo a cadeira da Presidência o Excelentíssimo Senhor Vereador Jonee 

Pesch passou  a palavra ao Nobre Vereador Martim Marques Bonfim para que 

o mesmo efetue a leitura da indicação nº 006/2021 de sua autoria. O qual 

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

Prefeito Jamil Pech, indicando para que oriente os Conselhos Municipais para 

que realizem suas reuniões no Plenário da Câmara Municipal para que os 

nobres Edis possam acompanhar mais de perto os assuntos tratados nestes 

Conselhos que são interesse de toda comunidade. Complementando a 

indicação, conforme resolução nº 001/2021 aprovada em sessão plenária 

realizada dia 09 de fevereiro de 2021. Solicitamos para que, tais reuniões 

aconteçam nas dependências de Nossa Câmara Municipal, de terça-feira à 

sexta-feira, pois nas segundas-feiras todos os Vereadores estarão em reunião 

das Comissões Permanentes, impedindo que os mesmos possam ter 

condições de acompanhar as reuniões dos Conselhos Municipais, perdendo-se 

assim, o objetivo desta indicação. Colocado em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia o 

Vereador Martim Marques Bonfim procedeu com a leitura do requerimento de 

nº 006/2021, de autoria dos Excelentíssimos Senhores Vereadores Martim 

Marques Bonfim e Andrea Soraia Blaskievicz. Os quais requerem 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 contratação de estagiários na gestão 2017 a 2020. A 

informação deverá conter a relação completa dos estagiários contratados no 

período da gestão anterior, indicando curso do aluno/estagiário, e se na função 

exercida dentro da Prefeitura havia pertinência entre o curso universitário ou 

técnico com a função desempenhada dentro da Prefeitura, e ainda qual o 

salário recebido por cada estagiário.  Requer ainda seja enviado o Termo de 

convênio com a empresa gestora do estágio, a Lei Municipal e os decretos 

regulamentadores que criaram o estágio no Município de Paulo Frontin. Em 

caso de não haver Lei Municipal, informar qual Lei o Município se baseou (se 

Federal ou Estadual) para proporcionar o estágio no âmbito do Município de 
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Paulo Frontin/PR. Solicita ainda, complementando o requerimento, para que 

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

relação completa dos estagiários contratados na atual gestão, bem como 

também, para que o Chefe do Poder Executivo Municipal mantenha informados 

os Vereadores desta Casa de Leis, sempre que acontecer contrato com novo 

estagiário.  Na informação deverá conter o nome do estagiário, curso de 

atuação, colocação do estagiário junto a Municipalidade e valor da contribuição 

financeira destinada ao mesmo. Colocado em discussão e votação. Aprovado 

por unanimidade dos Vereadores presentes. Em sequência, não tendo mais 

proposições a serem analisadas em plenário de 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 Crispim Viana de Moura para que 

o mesmo proceda com a leitura do requerimento de nº 007/2021, de sua 

autoria, 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, qual providência ou quais providências o Chefe do Poder 

Executivo irá adotar com relação aos documentos que deveriam estar 

legalmente nos respectivos departamentos de atuação e, com a mudança de 

gestão, ao que parece, os mesmos foram extraviados. Solicita ainda, 

complementando o requerimento, para que seja providenciado os 

equipamentos condizentes com cada departamento, objetivando que o 

profissional desempenhe suas funções diretamente nos computadores de 

posse da Municipalidade, impedindo assim, que informações de suma 

importância que deveriam estar de posse da Municipalidade, se percam por 

motivos que os profissionais estariam utilizando, para desempenho de suas 

funções, computadores de propriedade dos mesmos. 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 008/2021 de sua autoria, o qual requer 
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o envio de correspondência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Prefeito 

Jamil Pech, para que seja informado a Esta Casa de Leis, sobre a existência 

de um recurso financeiro destinado para realização da coleta de lixo reciclável 

em Nosso Município, caso exista o referido recurso financeiro disponível para 

este fim, peço a gentileza de informar aos Vereadores desta Câmara Municipal, 

como o Município procederá com os convênios para que tal serviço seja 

regularizado em Nosso Município. Colocado em discussão e votação. 

Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes nesta sessão ordinária. 

Em seguida foi passada a palavra ao Nobre Vereador Isidorio Nicolau Pech, 

para que o mesmo proceda com a leitura do requerimento de nº 009/2021 de 

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

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

Esta Casa de Leis, todas as informações possíveis sobre a existência de algum 

projeto para pronta execução junto à Sanepar, ou, na inexistência, se o 

Município possui algum projeto para imediata construção de poços artesianos 

nas comunidades da Linha Ferreira Correia, Vicinal 01 e Acesso Jacú, pois em 

todas essas comunidades, os moradores encontram-se sem uma única gota de 

água em suas residências, precisando se deslocar para poder adquirir a tão 

preciosa água para poder suprir as necessidades básicas. Colocado em 

discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes 

nesta sessão ordinária. Passada novamente a palavra ao Nobre Vereador 

Isidorio Nicolau Pech, para que o mesmo proceda com a leitura da Indicação  

de nº 007/2021 de sua autoria, o qual requer envio de correspondência ao 

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

dentro das possibilidades estruturais e financeiras, seja alocado um funcionário 

para realizar o guia de transporte de animais (GTA), salientando que o 

funcionário público responsável pela emissão de tais guias, encontra-se 

afastado do local de trabalho, por pertencer ao grupo de risco da Covid-19. 

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 Celso Osmar Kaminski, para 
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que o mesmo proceda com a leitura do requerimento de nº 010/2021 de sua 

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

Municipal, Prefeito Jamil Pech, solicitando com urgência que o caso requer, 

expor, para ao final REQUERER, o que abaixo segue: 1. a rodovia BR 153, 

com aproximadamente 87,1 Km que, interliga os municípios PAULO FRONTIN, 

MALLET, RIO AZUL, REBOUÇAS E IRATI, as quais concentram uma 

população aproximada de  112.420 habitantes (IBGE/2020); 2. no passado, a 

rodovia era conhecida como a rodovia da “FOME” hoje, é considerada a 

rodovia da “MORTE”.  Inúmeros acidentes, durante todos os meses tem 

vitimado motoristas de transportadoras; de veículos; motociclistas; estudantes; 

3. destacamos que a nossa região é grande produtora de: soja; fumo; 

fruticultura; aves, suínos; bovinos; leite, dentre outros, e de grandes indústrias 

no ramo de: madeiras, papeis, pastas de pinus, fumageiras, lácteos, etc. Em 

Paulo Frontin as empresas madeireiras, transportadoras de fumo e tabaco, 

bem como as cerealistas e cooperativas agrícolas que transportam grãos como 

milho, feijão, soja e insumos. Em Mallet-PR a empresa SEPAC, que por meio 

das transportadoras movimentam mais de 800 caminhões, atendendo à 

demanda dos produtos e insumos para papel higiênico, papel toalha, fraldas, 

em todo território nacional e também, nos países vizinhos. Em Rio Azul a 

SHERAIBHEIN – 5ª. Maior empresa que atende a Rede Mac Donalds Brasil e 

MERCOSUL. Em Irati – Fábrica de fósforo PARANÁ, etc. Ou seja, a 

importância da referida malha viária é fundamental para o desenvolvimento das 

Regiões Sul e Centro Sul do Estado do Paraná. Assim sendo, consubstanciado 

nos fatos expostos, solicitamos o apoio de Vossas Excelências para que sejam 

viabilizadas ações junto aos Poderes Executivos para que sejam tomadas 

atitudes e decisões, com urgência, para que o Senhor Prefeito Municipal e os 

demais Prefeitos da Região solicitem as autoridades do Poder Executivo 

Federal – Ministério da Infraestrutura Nacional e junto ao Superintendente do 

Ministério Estadual, medidas urgentes para: a) readequação do acesso no 

entroncamento da rodovia 476 à BR 153 (Obs. Local de perigo, onde, foram 

registrados vários acidentes com vítimas); b) estudos para a ampliação das 
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pistas com acostamentos, e a 3ª. Via; c) construção de passarelas para 

pedestres; d) melhoria dos acessos às cidades que margeiam a rodovia; e) 

construção de sinalizadores; f) construção de área de escape; g) construção e 

implantação de paradas de ônibus. Colocado em discussão e votação. 

Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes nesta sessão ordinária. 

No Grande Expediente se inscreveu devidamente para utilizar a palavra o 

Presidente da Câmara Municipal, Vereador Martim Marques Bonfim o qual 

utilizou a palavra para comentar sobre a Secretaria da Agricultura. 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 : ______________________________________ 


