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Ata número quatorze da sessão ordinária realizada no dia vinte e seis 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: 31 ofícios oriundos da 

Secretaria Municipal de Governo, respondendo às diversas solicitações desta 

Casa de Leis. 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. Dar 

entrada no Projeto de Lei de Iniciativa da Câmara Municipal nº 003/2021 

Súmula: Torna obrigatório o acompanhamento psicológico na Rede Municipal 

de ensino e dá outras providências, nas comissões permanentes de 

Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, para análise e 

emissão de parecer para até o dia 10 de maio de 2021, para fins de única 

discussão e única votação. Dar entrada no Projeto de Lei nº 013/2021 Súmula: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o Programa de Horas 

Máquinas Rural e Urbano através de prestação de serviços e dá outras 

providências, nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças 

e Orçamento e Políticas Gerais, para análise e emissão de parecer para até o 

dia 10 de maio de 2021, para fins de única discussão e única votação. Dar 

entrada no Projeto de Lei nº 014/2021 Súmula: Institui o Programa de Limpeza 

de Fossas Sépticas, Negras ou Similares no Município de Paulo Frontin, e dá 

outras providências, nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, 

Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, para análise e emissão de parecer 
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para até o dia 10 de maio de 2021, para fins de única discussão e única 

votação. Dar entrada no Projeto de Lei nº 015/2021 Súmula: Autoriza o 

Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar e dá outras providências, nas 

comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e 

Políticas Gerais, para análise e emissão de parecer para até o dia 10 de maio 

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, à tramitação do Projeto de Lei nº 015/2021 Súmula: Autoriza o 

Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar e dá outras providências. 

Colocou o mesmo em única discussão, em seguida em única votação. 

Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes nesta sessão ordinária. 

Na sequencia passou a palavra ao Nobre Vereador Celso Osmar Kaminski 

para que o mesmo realize a leitura da indicação de numeração 034/2021, o 

qual solicita o envio de correspondência ao Poder Executivo Municipal, 

Indicando ao Prefeito Municipal, para que o mesmo providencie a limpeza 

periódica do Cemitério Municipal, incluindo manutenção dos banheiros 

existentes, bem como também, tome providências para liberação e ampliação 

do mesmo na área existente ao lado, haja visto que é nítido e notório que há 

necessidade de espaço para podermos sepultar nossos entes queridos no 

campo santo. Complementando a indicação solicitamos para que seja realizado 

um cadastramento de pessoas ali sepultadas, objetivando que se crie um 

sistema administrativo e organizacional, facilitando a busca e histórico de 

pessoas e famílias que ali se encontram.  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 da 

indicação de numeração 035/2021 de sua autoria, o qual solicita o envio de 

correspondência ao Poder Executivo Municipal, Indicando ao Prefeito 

Municipal, para que seja disponibilizado, por parte do Poder Público Municipal, 
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serviço de esgotamento de fossas, nas residências da área urbana que assim 

necessitarem.  Colocada em discussão e votação. Aprovada por unanimidade 

dos Vereadores presentes. 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, 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 : ______________________________________ 

 
 

 

 


