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Ata número nove da sessão ordinária realizada no dia vinte e dois 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, Ofício nº 384 remetido pelo 
Gabinete do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná. Na 
sequencia foi dada entrada nas comissões permanentes de Constituição e 
Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais no Projeto de Lei nº 005/2021 
Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder 
Executivo e dá outras providências, para análise e emissão de parecer para até 
o dia 05 de Abril 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 de Iniciativa da 
Câmara Municipal nº 002/2021 Súmula: Acrescenta e altera dispositivos da Lei 
Municipal nº 881/2012, e dá outras providências, para análise e emissão de 
parecer para até o dia 05 de Abril de 2021, para fins de única discussão e única 
votação. Dando continuidade a presente sessão ordinária, passando para a 
Ordem do Dia, o Excelentíssimo Senhor Presidente, antes de solicitar das 
Comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e 
Políticas Gerais parecer sobre Emenda a Lei Orgânica Municipal nº 001/2021 
Súmula: Altera o Artigo 6º da Lei Orgânica Municipal, e dá outras providências, 
passou a palavra ao Advogado desta Câmara Municipal, Doutor Fabio Roberto 
Kampmann o qual informou a todos o que foi alterado com relação ao 
nepotismo, com a decisão do Tribunal de Justiça, autos nº 0036047-
25.2018.8.16.0000, o qual diz respeito á forma de  contratação de Secretários 
Municipais, na sequencia a Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz solicitou 
adiamento da discussão e votação deste Projeto de Emenda à Lei Orgânica 
Municipal, sendo, após ouvido o plenário e aprovado por unanimidade, deferido 
a solicitação de adiamento por 5 sessões ordinárias. Em seguida o 
Excelentíssimo Senhor Presidente passou a cadeira da Presidência ao seu 
Vice Presidente, Nobre Vereador Jonee Pesch para que possa defender as 
proposições de sua autoria. Vereador Jonee Pesch, assumindo a cadeira da 
Presidência passou a palavra ao Nobre Vereador Martim Marques Bonfim para 
que o mesmo proceda com a leitura da Indicação de nº 022/2021 de sua 
autoria. O qual requer o envio de correspondência ao Chefe do Poder 
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Executivo Municipal, Prefeito Jamil Pech, indicando para que o Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal Jamil Pech crie o Departamento de Habitação do 
Município de Paulo Frontin/PR. Colocada a mesma em discussão e votação. 
Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes nesta sessão ordinária.  
Na sequencia foi passada novamente a palavra ao Nobre Vereador Martim 
Marques Bonfim para que o mesmo proceda com a leitura da indicação de 
número 023/2021, o qual solicita o envio de correspondência ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, indicando para que o Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal Jamil Pech analise a possibilidade de construção de um polo 
esportivo atrás do Ginásio de Esportes, complementando o requerimento, 
solicita a colocação de uma pista de caminhada/corrida, bem como também, 
um palco para eventos. Colocada em discussão e votação. Aprovada por 
unanimidade dos Vereadores presentes nesta sessão ordinária. Não tendo 
mais proposições de autoria do Vereador Martim Marques Bonfim, objetivando 
seu afastamento da cadeira da Presidência, devolveu a cadeira ao mesmo, 
agradecendo a oportunidade. Em seguida o Excelentíssimo Senhor Presidente 
passou a palavra ao Vereador Fabiano José Bueno para que o mesmo proceda 
com a leitura da indicação de número 024/2021, de sua autoria, o qual solicita 
o envio de correspondência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
indicando para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Jamil Pech, 
gestine junto a Secretaria Competente para que seja instalado um recipiente 
para coleta de lixo na localidade de barra Grande, ao lado do “lixão”, onde as 
pessoas costumam depositar seus lixos, para que este recipiente fique elevado 
do chão, impedindo o acesso de cachorros ou outros animais, pois os mesmos 
reviram esse lixo, ocasionando problemas, pois este lixo revirado fica exposto, 
trazendo prejuízos a quem precisa recolhe-los novamente. 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 025/2021, de sua autoria, o qual solicita o envio de correspondência 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando para que o 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Jamil Pech, gestine junto a 
Secretaria Competente a fim de ser instalado um poço artesiano na localidade 
de Bom Retiro, bem como também, solicita ao instituto das águas para que 
faça um estudo para avaliar a qualidade dessa água, concluindo se a mesma 
encontra-se apta para consumo humano.  Colocada em discussão e votação. 
Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes nesta sessão ordinária.  
Na sequencia, passando para o Grande Expediente, não tivemos inscritos 
nesta sessão ordinária. Na sequência, seguiu-se para a palavra livre, onde 
todos os Vereadores fizeram uso da mesma. Nada mais havendo a ser tratado, 
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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 : ______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


