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Ata número sete da sessão ordinária realizada no dia oito 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. 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 071 e 072/2021, oriundos da municipalidade. 

Na sequencia foi dada entrada no Projeto de Lei de Iniciativa da Câmara 

Municipal nº 001/2021 Súmula: Dispõe sobre a proibição, no Município de 

Paulo Frontin, da decretação de fechamento de estabelecimentos industriais, 

comerciais e prestadores de serviços em decorrência da pandemia da Covid-19 

sem a realização de reunião prévia do Codefron – Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural de Paulo Frontin e Representantes da Sociedade Civil 

Organizada, e dá outras providências, nas comissões permanentes de 

Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, para análise e 

emissão de parecer para o dia 22 de março de 2021, para fins de única 

discussão e única votação. Dada entrada também  no Projeto de Emenda a Lei 

Orgânica Municipal nº 001/2021 Súmula: Altera o Artigo 6º da Lei Orgânica 

Municipal, e dá outras providências, nas comissões permanentes de 

Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, para análise e 

emissão de parecer para o dia 22 de março de 2021, para fins de primeira 

discussão e primeira votação. Dando continuidade a presente sessão ordinária, 

passando para a Ordem do Dia, o Nobre Vereador Crispim Viana de Moura, 

solicitou antecipação para apreciação e Votação na sessão ordinária de hoje, 

doProjeto de Lei de Iniciativa da Câmara Municipal nº 001/2021 Súmula: 

Dispõe sobre a proibição, no Município de Paulo Frontin, da decretação de 

fechamento de estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de 

serviços em decorrência da pandemia da Covid-19 sem a realização de reunião 
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prévia do Codefron – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Paulo 

Frontin e Representantes da Sociedade Civil Organizada, e dá outras 

providências, sendo tal solicitação colocada em discussão e votação plenária. 

Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia o 

Excelentíssimo Senhor Presidente recebeu parecer verbal das Comissões 

permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas 

Gerais, sobre o Projeto de Lei de Iniciativa da Câmara Municipal nº 001/2021, 

em seguida o mesmo foi colocado em discussão e votação. Aprovado por 

unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia o Senhor Presidente 

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

mesmo proceda com a leitura da Indicação de nº 011/2021 de autoria dos 

Vereadores Crispim Viana de Moura e Martim Marques Bonfim. Os quais 

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

Prefeito Jamil Pech, indicando para que seja realizada uma auditoria interna, 

no departamento de Recursos Humanos e no departamento de licitações da 

Municipalidade e Fundação Municipal de Saúde. No departamento de 

Recursos Humanos, com objetivo de apurar pagamentos irregulares para 

alguns funcionários, levando em consideração que os Vereadores desta Casa 

de Leis tiveram acesso a alguns documentos (ofício nº 060/2021), 

demonstrando que, nesse departamento é passível de inúmeras 

irregularidades, tais como, pagamentos indevidos, pagamentos 

desnecessários, enriquecimento ilícito, dentre outros, e, no departamento de 

licitações, com o objetivo de apurar a legalidade e veracidade dos processos 

licitatórios realizados em Nosso Município, no sentido de que, se o que foi 

licitado, foi realmente entregue, documento assinado apontando o responsável 

pelo recebimento dos materiais e/ou serviços licitados, dentre outras 

irregularidades que essa auditoria poderá apontar. Solicito para que tal 

auditoria interna, nesses departamentos seja realizada no período 

compreendido entre os anos de 2017 até 2020, informando os Vereadores 

desta Casa de Leis, os passos realizados pela referida auditoria. Colocada a 

mesma em discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos Vereadores 
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presentes nesta sessão ordinária.  Na sequencia foi passada a palavra ao 

Nobre Vereador Celso Osmar Kaminski para que o mesmo proceda com a 

leitura da indicação de número 012/2021, o qual solicita para que seja enviado 

correspondência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando para 

que seja feito um estudo junto a Secretaria de planejamento, objetivando a 

normatização da numeração dos imóveis existentes em Nosso Município, 

seguindo uma ordem cronológica. Colocado em discussão e votação. Rejeitado 

por maioria dos Vereadores presentes, votando a favor os Vereadores Isidorio 

Nicolau Pech, Jandir Machado de Azevedo e Celso Osmar Kaminski. Na 

sequencia o Vereador Celso Osmar Kaminski procedeu com a leitura da 

Indicação de nº 013/2021, o qual solicita envio de correspondência ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal, solicitando para que seja informado a Esta Casa de 

Leis, qual a previsão de realização de concurso público para preenchimento 

das vagas de profissionais em falta no Nosso Município. Colocado em 

discussão e votação. Rejeitado por maioria dos Vereadores presentes nesta 

sessão ordinária, votando favoráveis os Vereadores Jandir Machado de 

Azevedo e Celso Osmar Kamisnki. Na sequencia o Senhor Presidente passou 

a palavra ao Nobre Vereador Jonee Pesch para que o mesmo proceda com a 

leitura da Indicação de nº 014/2021 de sua autoria. O qual  requer o envio de 

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

indicando para que seja estudado a possibilidade de construção de quatro 

novas pontes, sendo elas situadas nas seguintes áreas de nosso Município: - 

uma (01) na localidade do bairro Barreiros; - uma (01) na linha paralela; - duas 

(02) na estrada de Vera Guarani, sendo uma delas no início da estrada, outra 

no final da estrada, próximo ao comercio do Sr. Antonio Peremida. Colocada a 

mesma em discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos Vereadores 

presentes nesta sessão ordinária. Na sequencia foi passada a palavra ao 

Nobre Vereador Celso Osmar Kaminski para que o mesmo proceda com o 

requerimento nº 13/2021, o qual solicita para que seja enviado correspondência 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando para que seja gestionado 

junto à Secretaria competente objetivando a requalificação asfáltica ou 
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recapeamento da camada asfáltica na Rua Duque de Caxias, com início ao 

lado da residência da Senhora Lourdes Fernandes até ao lado da residência do 

Senhor Zenobio Busko. Colocado em discussão e votação. Rejeitado por 

maioria dos Vereadores presentes, votando favoráveis os Vereadores Celso 

Osmar Kaminski e Jandir Machado de Azevedo. Em seguida o Nobre Vereador 

Celso Osmar Kaminski procedeu com a leitura do requerimento de nº 014/2021 

o qual solicita envio de correspondência ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal, solicitando para que seja informado a Esta Casa de Leis a respeito 

da distribuição de cestas básicas, solicito informações no sentido de: origem 

dos recursos financeiros que propiciam tal distribuição, se recursos municipais, 

estaduais ou federais, quantidade de pessoas (famílias) beneficiadas, critérios 

para escolha de tais famílias a serem beneficiadas com as referidas cestas 

básicas, em caso de possibilidade, relação de nomes dos beneficiados, por fim, 

qual a pessoa responsável por realizar a distribuição das cestas básicas para 

essas famílias. Nesta solicitação, incluo também, os beneficiários do bolsa 

família, solicitando informações acerca dos critérios de quem tem direito, quais 

as pessoas que se enquadram, relatório de pessoas que já recebem e relatório 

de pessoas que aguardam resposta se serão ou não beneficiadas. Colocado 

em discussão e votação. Rejeitado por maioria dos Vereadores presentes, 

votando  favoráveis os Vereadores Isidorio Nicolau Pech, Jandir Machado de 

Azevedo e Celso Osmar Kaminski. Neste momento a Vereadora Andrea Soraia 

Blaskievicz se manifestou informando a todos que a Secretaria de Assistência 

Social, na qual a Nobre Vereadora atua como assistente social, que nesta 

Secretaria ninguém distribui nada, é feito um estudo social individualizado para 

deferir caso por caso, em seguida o Nobre Vereador Jandir Machado de 

Azevedo, solicitou a palavra para informar que acompanhou um cidadão até a 

referida Secretaria, foi atendido pela Assistente Social Magali e que tal 

favorecimento não foi deferido, assim sendo, este Vereador questionou como é 

feito tal deferimento. Vereadora Andrea respondendo a indagação, explicou 

que, para todos os casos é feito um estudo social avaliando caso a caso, que o 

trabalho da assistência social é amplo e delicado, que se fosse o caso, a 
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Vereadora daria uma aula para ensinar toda a parte técnica de como funciona 

a Secretaria de Assistência Social. Inclusive enfatizou que é de suma 

importância que todos os Vereadores visitem a referida Secretaria, com 

objetivo de ficar a par dos serviços realizados lá. Neste momento o Vereador 

Jandir Machado de Azevedo disse que, se ela, a Vereadora, for a professora, 

Ele não faz questão de tal aula. Vereador Crispim utilizando da palavra, disse 

que não precisa ter aula para saber de informações técnicas, para informações 

técnicas o Município possui em seu quadro de funcionários, profissionais 

especializados para realizarem tais funções, como Vereador, precisa saber 

como funciona a Secretaria, em termos gerais. Vereador Fabiano José Bueno 

disse que, nosso Município possui 5 assistentes sociais, considerado um  

numero de profissionais excelentes para atender a demanda de Nosso 

Município, disse também que, uma Secretaria de Assistência Social atuante, 

pode eleger ou reeleger um Prefeito. Em seguida o Presidente deste Poder 

Legislativo Municipal passou a palavra a Nobre Vereadora Andrea Soraia 

Blaskievicz para que a mesma proceda com a leitura do Requerimento de nº 

015/2021 de autoria dos Vereadores Andrea Soraia Blaskievcz, Crispim Viana 

de Moura, Daniel Gomes, Isidorio Nicolau Pech, Jonee Pesch e Martim 

Marques Bonfim. Os quais solicitam envio de correspondência  ao Governador 

do Estado do Paraná, ao Presidente da Assembleia Legislativa, assim como ao 

Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, para cumprimento, 

Requerendo para que, considerando a preocupação de todos os Vereadores 

da Câmara Municipal de Paulo Frontin –Pr com a atual situação da segurança 

pública no Estado, em especial a situação vivida pelos agentes de segurança, 

quer seja civil ou militares, que estão vivendo um dos piores momentos da 

história em relação a efetivo, salário, pressão social. Considerando que a 

classe policial do Estado é a ultima barreira entre uma sociedade organizada e 

o caos, e que nesses últimos anos tem se agravado o sucateamento da 

segurança pública, torna-se necessário a intervenção das principais 

autoridades para mudar este cenário. Considerando que até mesmo o efetivo 

policial está deficitário em pelo menos 50%, e que esse número esta crescendo 
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a cada dia, pois mais policiais saem do que entram no quadro efetivo, 

motivados principalmente pela falta de incentivo na carreira e condições de 

trabalho. Considerando que a classe policial não possui direito a FGTS, 

Sindicato, hora extra, adicional noturno, dentre outros direitos comuns a muitos 

trabalhadores. Considerando que a classe policial já está há cinco anos sem 

receber sequer a data base, ou seja, não recebeu nem a inflação do período, o 

que reflete na perda do poder aquisitivo em pelo menos 30% para a categoria. 

Considerando também, que o Estado, através do Paraná Previdência, passou a 

descontar dos aposentados e pensionistas o desconto relativo a contribuição 

previdenciária do qual estavam isentos. Com isso, piorando ainda mais a 

situação financeira dos aposentados. Considerando ainda, nesse período da 

Pandemia, nunca visto na história, veio a trazer mais uma responsabilidade 

para o setor de segurança, fazendo assim com que essa classe já 

sobrecarregada tivesse mais uma responsabilidade e mais um risco – fato que 

vem abalar ainda mais o físico e o psicológico dos funcionários do setor de 

segurança que tem um índice de suicídio muito maior do que a média da 

população. Portanto, considerando tudo isso, a Câmara de Vereadores de 

Paulo Frontin – Pr, através de seus 09 (nove) vereadores, vem pleitear apoio 

para que possamos juntos buscar soluções para resolver os problemas que 

assolam a segurança pública, principalmente os trabalhadores desse setor que 

tiveram várias perdas nesses últimos anos e nenhuma benesse. Ressalta-se 

que estes trabalhadores são essenciais ao bom funcionamento do Estado, 

necessitando, no mínimo, do respeito das autoridades que podem fazer algo 

pelos policiais de nosso Estado, ganhando assim, toda a coletividade. 

Colocado em discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores 

presentes nesta sessão ordinária.  Na sequencia, passando para o Grande 

Expediente, o Excelentíssimo Senhor Presidente passou a palavra para a 

Nobre Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz, a qual utilizou-se da palavra para 

homenagear todas as mulheres pela passagem do dia internacional da 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 
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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 : ______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


