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Ata número treze da sessão ordinária realizada no dia dezenove do mês de 

Abril do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito 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 de numeração 135/2021 oriundo da 

Secretaria Municipal de Governo. 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 até o dia 03 de Maio de 2021, para fins de primeira discussão e 

primeira votação. Dando continuidade a presente sessão ordinária, passando 

para a Ordem do Dia, o Excelentíssimo Senhor Presidente passou a palavra ao 

Nobre Vereador Celso Osmar Kaminski para que o mesmo realize a leitura do 

requerimento de numeração 022/2021, o qual solicita o envio de 

correspondência ao Poder Executivo Municipal, solicitando para que o 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Jamil Pech, envie a esta Casa de 

Leis, as escalas de trabalho, bem como os respectivos comprovantes de 

pagamentos, dos médicos que atuaram no Hospital São João Batista, no 

período de outubro de 2020 até março de 2021. Colocada em discussão e 

votação. Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida o 

Excelentíssimo Senhor Presidente passou novamente a palavra ao Nobre 

Vereador Celso Osmar Kaminski, para que o mesmo proceda com a leitura do 

requerimento de numeração 023/2021 de sua autoria, o qual solicita o envio de 

correspondência ao Poder Executivo Municipal, solicitando para que o 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Jamil Pech, envie a esta Casa de 

Leis, relatório sobre a atual situação da educação no Município de Paulo 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN 
 

 

 

Frontin-PR, bem como estão sendo executadas as atividades referentes ao ano 

letivo de 2021, quais são as principais dificuldades encontradas para execução 

dos trabalhos, e por fim, que seja anexo a este relatório, as melhorias que 

precisam ser realizadas, em qualquer aspecto, para o bom funcionamento dos 

serviços. 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 que o mesmo efetue 

a leitura da indicação de numeração 033/2021 de autoria dos Vereadores 

Martim Marques Bonfim, Crispim Viana de Moura, Andrea Soraia Blaskievicz e 

Daniel Gomes. Os quais solicitam envio de correspondência oficial ao Chefe do 

Poder Executivo, solicitando para que o Prefeito Jamil Pech conceda abono 

pecuniário para os funcionários da Saúde de linha de frente no combate ao 

Covid-19, como Médicos, Enfermeiro Padrão, Técnicos de Enfermagem, 

Agentes Comunitários de Saúde, Agente de Endemias, Vigilância Sanitária e 

Motoristas. No respectivo abono não se incluirá pessoal lotado no serviço 

administrativo. As equipes criadas permanecerão recebendo o pagamento 

desse abono enquanto não houver a vacinação em pelo menos 90% da 

população. Colocado em discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 

Vereadores presentes. Na sequencia o Excelentíssimo Senhor Vereador 

Fabiano José Bueno procedeu com seu requerimento verbal, de numeração de 

ordem 24/2021, o qual solicita para que seja encaminhada correspondência 

oficial ao Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando ao Prefeito Jamil 

Pech para que seja suspenso temporariamente a cobrança do IPTU 2021, ou 

seja, para que tal cobrança seja postergado até o mês de Outubro de 2021 e, 

nos meses de abril até outubro de 2021 seja nomeado uma comissão para 

efetuar o recadastramento dos imóveis pertencentes ao Município de Paulo 

Frontin – Pr. Pois, ao que parece, o recadastramento realizado no ano de 2020 

foi feita de forma imparcial, não abrangendo o recadastramento da totalidade 

dos imóveis de Nosso Município e, infelizmente, as pessoas que não 

compareceram para efetuar tal recadastramento de forma voluntaria, foram 

beneficiadas com valores mais baixos, em comparação aos proprietários que 
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atenderam ao chamamento do Poder Público Municipal e compareceram para 

efetuar seu recadastramento. Colocado em discussão e votação. Aprovado por 

unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia, passando para o 

Grande Expediente, devidamente inscrito, utilizou-se deste espaço o Vereador 

Jonee Pech, para explanar sobre o Programa de revitalização da vitivinicultura 

do Paraná – REVITIS, implantado em Nosso Município. 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 : ______________________________________ 

 
 


