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Ata número onze da sessão ordinária realizada no dia cinco do mês de 
Abril 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 118/2021 oriundo da Secretaria 
Municipal de Governo o qual complementa a resposta do ofício 044/2021 
e do ofício datado de 02/03/2021. 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. Dar entrada 
nos seguintes Projetos de Leis;  Projeto de Lei nº 008/2021 Súmula: 
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder 
Executivo e dá outras providências; Projeto de Lei nº 009/2021 Súmula: 
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder 
Executivo e dá outras providências; Projeto de Lei nº 010/2021 Súmula: 
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder 
Executivo e dá outras providências; Projeto de Lei nº 011/2021 Súmula: 
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder 
Executivo e dá outras providências e, Projeto de Lei nº 012/2021 Súmula: 
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder 
Executivo 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 19 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 de posse dos pareceres favoráveis das Comissões 
permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e 
Políticas Gerais sobre o Projeto de Lei de Iniciativa da Câmara Municipal 
nº 002/2021 Súmula: Acrescenta e altera dispositivos da Lei Municipal nº 
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881/2012, e dá outras providências, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
colocou o mesmo em única discussão, em seguida em única  votação. 
Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes nesta sessão 
ordinária. Em seguida o Excelentíssimo Senhor Presidente passou a 
palavra ao Nobre Vereador Fabiano José Bueno para que o mesmo 
realize a leitura da indicação de numeração 028/2021 de sua autoria, o 
qual solicita o envio de correspondência ao Poder Executivo Municipal, 
solicitando para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Jamil 
Pech, gestione junto a Secretaria competente, para que seja 
providenciada a colocação de uma lombada ou elevação para redução 
de velocidade, na rua Duque de Caxias, próximo a academia de 
propriedade do professor Anderson. Colocada em discussão e votação. 
Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida o 
Excelentíssimo Senhor Presidente passou a palavra ao Nobre Vereador 
Celso Osmar Kaminski para que o mesmo realize a leitura da indicação 
de numeração 029/2021 de sua autoria, o qual solicita o envio de 
correspondência ao Poder Executivo Municipal, solicitando que seja 
reinstalada a academia ao ar livre que foi anteriormente retirada da Praça 
da Matriz, sendo recolocada esta, no mesmo lugar, ou em outro, onde 
fique à disposição da população.  Colocada em discussão e votação. 
Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida o 
Excelentíssimo Senhor Presidente passou a palavra ao Nobre Vereador 
Celso Osmar Kaminski para que o mesmo realize a leitura da indicação 
de numeração 030/2021 de sua autoria, o qual solicita o envio de 
correspondência ao Poder Executivo Municipal, solicitando que seja 
realizada a limpeza e manutenção da praça da matriz, bem como das 
ruas adjacentes e demais ruas do quadro urbano onde houverem 
necessidades. Colocada em discussão e votação. Aprovada por 
unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida o Excelentíssimo 
Senhor Presidente passou a palavra ao Nobre Vereador Celso Osmar 
Kaminski para que o mesmo realize a leitura da indicação de numeração 
031/2021 de sua autoria, o qual solicita o envio de correspondência ao 
Poder Executivo Municipal, solicitando que seja colocado no bairro Alto 
Paraíso, em todas as suas ruas, galerias pluviais e meio fio, a fim de 
garantir a infraestrutura daquele bairro. Em caso de não haver 
possibilidade de cumprimento imediato, que o Poder Executivo, através 
de sua secretaria responsável, envie a esta Casa de Leis, o motivo de tal 
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impedimento além de cronograma de atividades, indicando em qual 
prazo realizará as obras. Colocada em discussão e votação. Aprovada 
por unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida o 
Excelentíssimo Senhor Presidente passou a palavra ao Nobre Vereador 
Celso Osmar Kaminski para que o mesmo realize a leitura da indicação 
de numeração 032/2021 de sua autoria, o qual solicita o envio de 
correspondência ao Poder Executivo Municipal, solicitando que seja 
construída, uma rampa, no aterro sanitário, localizado na localidade da 
Barra Grande, para facilitar a descarga dos resíduos coletados pelos 
funcionários da prefeitura municipal. Colocada em discussão e votação. 
Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida o 
Excelentíssimo Senhor Presidente passou a palavra ao Nobre Vereador 
Daniel Gomes para o mesmo proceda com a leitura do requerimento de 
numeração 019/2021 de autoria dos Vereadores Martim Marques Bonfim, 
Daniel Gomes e Jonee Pesch, os quais solicitam envio de 
correspondência ao Poder Executivo Municipal, requerendo para que 
realize obras de recuperação da praça da igreja matriz São Joaquim e 
Santana, pois vemos que já faz tempo que a mesma necessita de uma 
revitalização. Colocado em discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida o Excelentíssimo 
Senhor Presidente passou a palavra ao Nobre Vereador Celso Osmar 
kaminski, para que o mesmo proceda com a leitura do requerimento de 
numeração 020/2021 de sua autoria, o qual requer envio de 
correspondência ao Poder Executivo Municipal requerendo para que seja 
informado a Esta Casa de Leis, qual a estimativa de receita, para o 
exercício financeiro de 2021, de arrecadações provindas de todos os 
tributos Municipais oriundos das empresas comerciais, industriais e de 
prestação de serviços, com sede no Município de Paulo Frontin-Pr.  
Colocado em discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 
Vereadores presentes. Na sequencia, passando para o Grande 
Expediente, devidamente inscritas, pela ordem de inscrição, utilizou-se 
deste espaço a Professora Cristiane Pech, a qual explanou sobre a 
grade curricular do ensino médio. Em seguida utilizou-se deste espaço, a 
ex Secretaria de Finanças do Município, gestão financeira dos anos 2018 
até 2020, Sra. Angélica Cristina Cobos, a qual informou aos Vereadores 
sobre alguns valores recebidos e pagos no decorrer de sua gestão, se 
colocando a disposição desta Casa de Leis para maiores 
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esclarecimentos futuros. Na sequência, seguiu-se para a palavra livre, 
onde todos os 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 : ______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 


