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Ata número cinco da sessão ordinária realizada no dia vinte e 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. 

Ausente o Vereador Daniel Gomes, o qual apresentou atestado médico, 

justificando 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 006/2021 oriundo da 

Municipalidade e Ofício nº 003/2021 enviado pelo Codefron. Os seguintes 

Projetos de Leis continuam nas comissões permanentes de Constituição e 

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

parecer para até o dia 01 de Março de 2021;  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. Dando continuidade a 

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

Senhor Presidente informou aos presentes que, nesta sessão ordinária, não 

teremos proposições em pauta para votação. No Grande Expediente se 

inscreveu devidamente para utilizar a palavra o Nobre Vereador Fabiano José 

Bueno, o qual utilizou a palavra para comentar Assuntos condizentes com a 

Administração Pública. Na sequencia, também devidamente inscrito, utilizou a 

palavra o Presidente deste Poder Legislativo Municipal, Vereador Martim 
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Marques Bonfim, o qual utilizou da palavra para comentar sobre a Visita do 

Coronel Washington na Câmara Municipal, dia 19 de Fevereiro de 2021, no 

período da manha, e, comentou também, sobre a visita do Doutor Italo Bazzo 

Junior, o qual se fez presente nas dependências desta Câmara Municipal, 

neste mesmo dia, no período da tarde. 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 : ______________________________________ 

 
 

 


