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Ata número oito da sessão ordinária realizada no dia quinze 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 Vereadora Andrea Soraia 

Blaskievicz, a qual justificou sua ausência, por suspeita de Covid-19, apresentando 

atestado médico. 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 83; 84; 

85; 86; 87; 88 89; 90; 91; 92 e 93/2021, oriundos da municipalidade e, ofício nº 

004/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social e, ofício nº 001/2021 dos 

Representantes dos Comerciantes Municipais. Na sequencia foi dada entrada nas 

comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e 

Políticas Gerais no Projeto de Lei nº 006/2021 Súmula: Ratifica protocolo de 

intenções firmado entre Municípios Brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas 

para combate à pandemia do coronavírus: medicamentos, insumos e 

equipamentos na área de saúde e dá outras providências, para análise e emissão 

de parecer para o dia 29 de março de 2021, para fins de única discussão e única 

votação. Dada entrada também, nas comissões permanentes de Constituição e 

Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais no Projeto de Lei nº 007/2021 

Súmula: Autoriza o Município de Paulo Frontin a utilizar maquinários e servidores 

na recuperação da BR 153, entre o trevo com  PR 160 e a divisa com o Município 

de Paula Freitas e dá outras providências, para análise e emissão de parecer para 

o dia 29 de março de 2021, para fins de única discussão e única votação. O 

Projeto de Emenda a Lei Orgânica Municipal nº 001/2021 Súmula: Altera o Artigo 

6º da Lei Orgânica Municipal, e dá outras providências, continua 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 
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Moura, solicitou antecipação para apreciação e Votação na sessão ordinária de 

hoje, dos Projetos de Lei de numeração 006/2021 e 007/2021 em virtude de 

ambos se tratar de relevante importância para o Município. 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 nº 006/2021 Súmula: Ratifica 

protocolo de intenções firmado entre Municípios Brasileiros, com a finalidade de 

adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus: medicamentos, 

insumos e equipamentos na área de saúde e dá outras providências, em seguida o 

mesmo foi colocado em discussão e votação. Aprovado 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 nº 007/2021 Súmula: Autoriza 

o Município de Paulo Frontin a utilizar maquinários e servidores na recuperação da 

BR 153, entre o trevo com  PR 160 e a divisa com o Município de Paula Freitas e 

dá outras providências, 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 Celso Osmar Kaminski 

para que o mesmo proceda com a leitura da Indicação de nº 015/2021 de sua 

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

Municipal, Prefeito Jamil Pech, indicando para que o setor responsável viabilize a 

colocação de postes de iluminação pública na Rua Francisco Brezezinski. 

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 a 

leitura da indicação de número 016/2021, o qual solicita o envio de 

correspondência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando para que 

o setor responsável faça conforme a Lei e normas preveem, a readequação 

necessária, na rua Francisco Scaramella, na parte de terra. Colocada em 

discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes nesta 

sessão ordinária.  Na sequencia foi passada a palavra ao Nobre Vereador Celso 
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Osmar Kaminski para que o mesmo proceda com a leitura da indicação de número 

017/2021, de sua autoria, o qual solicita o envio de correspondência ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando para que o setor responsável 

faça a limpeza do córrego “Arroio do Tigre”. Colocada 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 a leitura da indicação de número 018/2021, de sua 

autoria, o qual solicita o envio de correspondência ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, indicando para que o Poder Executivo faça o convenio entre o 

Município de Paulo Frontin e a Receita Federal, objetivando que o Município possa 

fiscalizar e cobrar o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, para que 

Paulo Frontin possa receber 100% (cem por cento) do valor arrecadado. Colocada 

em discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes 

nesta sessão ordinária.  Na sequencia foi passada a palavra ao Nobre Vereador 

Fabiano José Bueno para que o mesmo proceda com a leitura da indicação de 

número 019/2021, de sua autoria, o qual solicita o envio de correspondência ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando para que o Poder Executivo 

gestione junto a Secretaria competente para que seja providenciado a colocação 

de manilhas em frente a residência do Senhor Mario Rasera, situado a Rua João 

Treuk. Colocada em discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos 

Vereadores presentes nesta sessão ordinária.   Na sequencia foi passada a 

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

da indicação de número 020/2021, de sua autoria, o qual solicita o envio de 

correspondência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando para que 

o Poder Executivo gestione junto a Secretaria competente para que o mesmo 

estude a possibilidade de colocação de poços artesianos, sendo um a ser 

colocado na localidade do Vicinal 07, outro a ser colocado no Vicinal 08. Colocada 

em discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes 

nesta sessão ordinária.  Na sequencia foi passada a palavra ao Nobre Vereador 

Isidorio Nicolau Pech para que o mesmo proceda com a leitura da indicação de 

número 021/2021 de autoria dos Vereadores Isidorio Nicolau Pech e Jonee Pesch, 

os quais solicitam envio de correspondência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
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Municipal, indicando para que o Poder Executivo gestione junto a Secretaria 

competente para que o mesmo estude a possibilidade de colocação de redutores 

de velocidade na Rua 14 de Dezembro, próximo ao supermercado Bahiuk. 

Colocada em discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos Vereadores 

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

Vereador Fabiano José Bueno para que o mesmo proceda com o requerimento nº 

16/2021, de autoria dos Vereadores Crispim Viana de Moura, Fabiano José Bueno 

e Isidorio Nicolau Pech, os quais solicitam o envio de correspondência ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal, solicitando para que dentro do prazo legal envie a esta 

Casa de Leis informações acerca das Funções Gratificadas - FGs, indicando quais 

funcionários, seja da Prefeitura e Fundação Municipal de Saúde, receberam tal 

gratificação, quantas FGs foram pagas por funcionário, e qual ou quais os períodos 

de recebimento, enfatizando que a presente solicitação compreende o período de 

2013 a 2016. Solicitam também, relatório dos funcionários que  acumulavam horas 

extras com recebimento de função ou funções gratificadas, nesse mesmo período, 

nesse relatório deverá conter, nome do funcionário que recebia horas extras e o 

valor pago para este referido funcionário e a acumulação das funções gratificadas, 

período compreendido entre os anos de 2013 até 2016. Colocado em discussão e 

votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes nesta sessão 

ordinária.  Em seguida foi feita a constituição da Comissão de Ética Parlamentar, 

conforme regulamenta a Resolução nº 001/2019. Sendo amplamente discutida, na 

sequencia colocada em votação. Aprovada por unanimidade dos Vereadores 

presentes a seguinte constituição: Presidente – Fabiano José Bueno, Relator – 

Crispim Viana e Moura, Membro: Jandir Machado de Azevedo. Suplentes: Isidorio 

Nicolau Pech, Jonee Pesch e Daniel Gomes. Na sequencia, passando para o 

Grande Expediente. Na sequência, seguiu-se para a palavra livre, onde todos os 

Vereadores fizeram uso da mesma. Neste momento, Vereador Fabiano José 

Bueno aproveitou a oportunidade para pedir sinceras desculpas ao Vereador 

Isidorio Nicolau Pech, justificou que seu ataque de risos na sessão ordinária 

próxima passada, riu pela forma que o Vereador fez sua colocação com relação ao 

Poeta Ucraniano, jamais foi no intuito de denegrir a etnia ucraniana, a qual por 

sinal, o Vereador Fabiano tem um enorme respeito. Na sequencia, Vereador 
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Isidorio Nicolau Pech, entendendo os motivos justificados, concedeu as desculpas 

ao Nobre Vereador Fabiano José Bueno. 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 : ______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 


