
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN 
 

 

 

Ata número dez da sessão ordinária realizada no dia vinte e nove 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. Neste 
momento o Excelentíssimo Senhor Presidente, propôs uma inversão de pauta, 
e, com a concordância de todos, passou a palavra a Convidada, 
Excelentíssima Senhora Ivonilde Gruba de Oliveira, Secretária Municipal de 
Saúde, a qual explanou assuntos de sua pasta, respondendo questionamentos 
dos Vereadores. Na sequencia dando início ao pequeno expediente foi feita a 
leitura das correspondências enviadas para Esta Casa de Leis. Dentre elas, 
Ofício nº 243/2021 remetido pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, 
Delegado Recalcatti, Deputado Estadual. Ofício 108/2021 onde o Município 
encaminha a prestação de contas Municipal referente ao exercício de 2020.  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 03 de Maio de 
2021, para fins de primeira discussão e primeira votação. O 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, continua 
nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento 
e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para 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 informou a todos que, para hoje estava pautado o Projeto 
de Lei nº 005/2021 Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências, o mesmo foi 
retirado de pauta através do ofício de nº 110/2021, substituído pelos projetos 
de numeração 008, 009, 010, 011 e 012/2021 os quais darão entrada em 
plenário, na próxima sessão ordinária. 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 do Requerimento de nº 017/2021 de sua autoria. O qual 
requer o envio de correspondência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
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Prefeito Jamil Pech, para que, dentro do prazo legal envie a esta Casa de Leis 
os contracheques mensais de todos os funcionários efetivos que ocupavam 
cargos de confiança, bem como daqueles nomeados e inclusive os Secretários 
Municipais, informando ainda se algum destes recebiam pagamento de FG, ou 
outros pagamentos além do normal, no período de 2017 a 2020.  Colocado em 
discussão e votação. Aprovado 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 do Requerimento de número 018/2021, o qual solicita o envio de 
correspondência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, requerendo 
para que dentro do prazo legal envie a esta Casa de Leis informações acerca 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço da Prefeitura Municipal de Paulo 
Frontin do ano de 2017 a 2020, informando qual o valor debitado da conta dos 
funcionários mensalmente e qual o valor recolhido, indicando a (s) rúbrica (s) 
de débito e quais as contas creditadas na Caixa Econômica Federal, bem como 
envie relatório de todos os parcelamentos realizados junto à Caixa Econômica 
Federal no mesmo período e os valores debitados mês a mês, assim como os 
créditos realizados a título de pagamento de parcelamento, que não se 
confunde com o débito normal realizado no contracheque mensal do 
funcionário e seu crédito na conta FGTS.  Colocado em discussão e votação. 
Aprovado 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, Vereador Jonee Pesch 
devolveu a cadeira ao mesmo, agradecendo a oportunidade. Em seguida o 
Excelentíssimo Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador Isidorio 
Nicolau Pech para que o mesmo proceda com a leitura da indicação de número 
026/2021, de sua autoria, o qual solicita o envio de correspondência ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando para que  seja efetuado 
um estudo de possibilidade de isentar a cobrança de valores referentes a 
alvarás dos comerciantes locais, em virtude da pandemia da covid-19, pois 
como todos sabem, está sendo um período muito difícil para todos que têm 
nesse ramo o sustento de sua família, pois, respeitando regulamentação 
governamentais estão em alguns períodos sem poder trabalhar. Colocada em 
discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes 
nesta sessão ordinária.  Na sequencia foi passada a palavra ao Nobre 
Vereador Crispim Viana de Moura para que o mesmo proceda com a leitura da 
indicação de número 027/2021, de sua autoria, o qual solicita o envio de 
correspondência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, indicando para que o 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Jamil Pech, gestione junto a 
Secretaria competente, para que seja providenciada a pintura na cor branca, do 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN 
 

 

 

meio fio da calçada situada em frente a Igreja Ucraniana São João Batista de 
Nosso Município, pois desta forma, os motoristas terão permissão para 
estacionar naquele local. Colocada em discussão e votação. Aprovada por 
unanimidade dos Vereadores presentes nesta sessão ordinária. Em seguida, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente passou a palavra a Nobre Vereadora 
Andrea Soraia Blaskievicz, para que a mesma proceda com a leitura do 
requerimento de criação de CPI nº 001/2021 de autoria dos Vereadores Martim 
Marques Bonfim, Andrea Soraia Blaskievicz e Jonee Pesch, os quais requerem 
o seguinte: Colendo Plenário desta respeitosa Casa de Leis, Os Vereadores 
que a esta subscrevem, considerando o disposto no § 3º do artigo 58 da 
Constituição Federal, bem como nos termos do artigo 29 da Lei Orgânica 
Municipal e dos artigos 86 e seguintes do Regimento Interno desta Câmara 
Municipal, vêm, respeitosamente, Requer a criação de Comissão Parlamentar 
de Inquérito, com a finalidade de investigar as diversas irregularidades e atos 
ilegais ocorridos junto ao Departamento de Recursos Humanos do Poder 
Executivo, especialmente no período compreendido entre 2017 e 2020. 
Considerando os expedientes recebidos e oriundos do Poder Executivo 
Municipal durante os primeiros meses deste ano, há fortes indícios de que no 
período citado diversos servidores foram beneficiados com pagamentos 
irregulares/ilegais através de um esquema engendrado e articulado que, 
possivelmente, envolveu várias pessoas. Os pagamentos ocorriam sob as mais 
variadas rubricas, dentre as quais destacam-se: cumulação de funções 
gratificadas/gratificações para um mesmo servidor; cumulação de funções 
gratificadas/gratificações com horas extras; pagamentos de funções 
gratificadas/gratificações e/ou horas extras a ocupantes de cargo em comissão; 
criação de eventos fantasiosos para justificar pagamentos indevidos, dentre 
outros. Registre-se ainda, que uma investigação apurada e substancial, através 
de uma CPI, trará à tona outras práticas ilegais lá materializadas, as quais, 
certamente ensejarão a responsabilização administrativa, civil e criminal dos 
envolvidos.  Em seguida o mesmo foi colocado em discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes nesta sessão ordinária. 
Na sequencia foi aprovada por aclamação de todos os Vereadores a formação 
da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI nº 001/2021 a qual teve a seguinte 
constituição: Presidente – Crispim Viana de Moura; Relator – Fabiano José 
Bueno e Membro – Jandir  Machado de Azevedo. Na sequencia, passando 
para o Grande Expediente,  devidamente inscrito, utilizou-se deste espaço o 
Presidente do Poder Legislativo Municipal, Excelentíssimo Senhor Martim 
Marques Bonfim para falar sobre o relatório de sindicâncias realizado no 
Município. Na sequência, seguiu-se para a palavra livre, onde todos os 
Vereadores fizeram uso da mesma. Nada mais havendo a ser tratado, o 
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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 : ______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


