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Ata número quatro da sessão ordinária realizada no dia dezessete 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. 

Ausente o Vereador Fabiano José Bueno, o qual justificou devidamente sua 

ausência. 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, Ofício de 

número 43/2021 oriundo da Secretaria Municipal de Governo. Entrada em 

plenário e nas Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e 

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

01 de março de 2021, os seguintes Projetos de Lei; PROJETO DE LEI Nº 

002/2021 SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a pagar as 

anuidades e a contribuir financeiramente com a Associação dos Municípios Sul 

Paranaense – AMSULPAR, e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 

003/2021 SÚMULA: Autoriza a contratação de servidores temporários para 

atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos 

do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências; 

PROJETO DE LEI Nº 004/2021 SÚMULA: Dispõe sobre o estagio de 

estudantes no âmbito da Administração Pública e dá outras providências. 

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 o 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, colocou o mesmo em única discussão, seguido de única 

votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Dando 

continuidade a presente sessão ordinária, O Excelentíssimo Senhor Presidente 
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passou a palavra ao Nobre Vereador Isidorio Nicolau Pech para que o mesmo 

proceda com a leitura do requerimento de nº 011/2021, de sua autoria, o qual 

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

Prefeito Jamil Pech, solicitando para que se faça presente nas dependências 

de Nossa Câmara Municipal de Paulo Frontin - Pr, na próxima sessão 

ordinária, a ser realizada dia 22 de Fevereiro de 2021, às 19h, o Ilustríssimo 

Senhor ACIR MARAFON, Funcionário Público Municipal, para discutirmos 

sobre sua gestão como Secretário Municipal de Obras, mais precisamente, 

sobre o maquinário público Municipal. Solicita ainda, complementando o 

requerimento anexo, para que o Digníssimo Ex Secretário de Obras, 

atualmente Funcionário Público Municipal traga consigo, para protocolar junto á 

esta Casa de Leis, um relatório detalhado da situação do maquinário 

pertencente à frota Municipal, que o Nobre funcionário entregou, quando 

àquela pasta, era de sua responsabilidade. Colocado em discussão e votação. 

Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida foi passada 

novamente a palavra ao Nobre Vereador Isidorio Nicolau Pech para que o 

mesmo proceda com a leitura do requerimento de nº 012/2021 de sua autoria, 

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

Municipal, Prefeito Jamil Pech, para que seja informado a Esta Casa de Leis, 

todas as informações possíveis sobre o transporte escolar dos Munícipes que 

estudam na cidade de União da Vitória – Pr. Na resposta deverá conter 

informações se irá ou não ter o transporte para tais estudantes, qual valor a ser 

cobrado de cada estudantes, se o Município irá custear parcial ou totalmente 

este valor. 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 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 
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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 : ______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


