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Ata número seis da sessão ordinária realizada no dia primeiro do mês de 
Março do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete 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, Ofícios 
57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65/2021, oriundos da municipalidade. Dando 
continuidade a presente sessão ordinária, passando para a Ordem do Dia, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente de posse dos pareceres favoráveis por 
escrito das Comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e 
Orçamento e Políticas Gerais, colocou em discussão o 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. Em seguida colocou o 
mesmo em única  votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores 
presentes nesta sessão ordinária. Na sequencia o Excelentíssimo Senhor 
Presidente de posse dos pareceres favoráveis de todas as comissões 
permanentes sobre a proposta de Emenda Modificativa ao 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, 
colocou a mesma em única discussão. Em  seguida colocou a mesma em 
única votação. Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes nesta 
sessão ordinária. Em seguida o Excelentíssimo Senhor Presidente colocou em 
discussão o PROJETO DE LEI Nº 003/2021, devidamente emendado, 
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. Em seguida 
colocou o mesmo em única votação. Aprovado por unanimidade dos 
Vereadores presentes nesta sessão ordinária. Em seguida o Excelentíssimo 
Senhor Presidente de posse dos pareceres favoráveis de todas as Comissões 
permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas 
Gerais, sobre o PROJETO DE LEI Nº 004/2021 SÚMULA: Dispõe sobre o 
estagio de estudantes no âmbito da Administração Pública e dá outras 
providências, colocou o mesmo em única discussão. Em seguida colocou o 
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mesmo em única votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores 
presentes nesta sessão ordinária. Na sequencia o Senhor Presidente passou a 
palavra ao Nobre Vereador Fabiano José Bueno para que o mesmo proceda 
com a leitura da Indicação de nº 008/2021 de sua autoria. O qual requer o 
envio de correspondência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Prefeito 
Jamil Pech, indicando para que seja feito reparos gerais na estrada do 
Carazinho, que dá acesso a residência do Senhor Atílio Pereira. Colocada a 
mesma em discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos Vereadores 
presentes nesta sessão ordinária. Em seguida, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente passou a cadeira da Presidência ao Vice Presidente, Vereador 
Jonee Pesch, para que o mesmo possa defender as proposições de sua 
autoria. Assumindo a cadeira da Presidência o Excelentíssimo Presidente em 
exercício passou a palavra a Nobre Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz, para 
que a mesma proceda com a leitura da Indicação de nº 009/2021 de autoria 
dos Vereadores Andrea Soraia Blaskievicz, Fabiano José Bueno e Martim 
Marques Bonfim. Os quais solicitam para que seja enviado correspondência ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal, Prefeito Jamil Pech, indicando para que 
seja feito um estudo junto a Secretaria de planejamento, objetivando a 
aquisição da área de terras situada em frente a Loja do Paulista, a fim de ser 
revitalizado aquela área de terras, objetivando a implantação de um parque 
ambiental neste local, um espaço para que as famílias possam desfrutar de 
momentos agradáveis, reunidos com os seus e amigos, junto a um espaço 
agradável de contato ao meio ambiente, com abundancia de árvores, lago, 
dentre outras opção que aquele espaço oferece. Colocado em discussão e 
votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes nesta sessão 
ordinária. Em seguida o Presidente deste Poder Legislativo Municipal em 
exercício passou a palavra ao Nobre Vereador Martim Marques Bonfim para 
que o mesmo proceda com a leitura da Indicação de nº 010/2021 de sua 
autoria. O qual solicita envio de correspondência ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, Prefeito Jamil Pech, indicando para que Vossa Excelência através 
dos departamentos competentes da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin, 
realize estudos e levantamentos para criação de áreas de lazer nas localidades 
rurais onde não exista nenhuma área de lazer pública. Colocado em discussão 
e votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes nesta sessão 
ordinária.  Não tendo mais proposições de autoria da presidência, Vereador 
Jonee Pesch devolveu a cadeira da Presidência ao Nobre Vereador Martim 
Marques Bonfim, agradecendo a oportunidade. Na sequencia, passando para o 
Grande Expediente, o Excelentíssimo Senhor Presidente passou a palavra 
para Nosso Convidado Acir Marafon, o qual comentou sobre maquinário 
público municipal. Na sequência, seguiu-se para a palavra livre, onde todos os 
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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 : ______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


