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Ata número dezesseis da sessão ordinária realizada no dia dez do mês de 
Maio do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná. Ausente, Vereador 
Martim Marques Bonfim, o qual apresentou atestado médico, 
consequentemente, assumindo a Presidência dos Trabalhos Legislativos o 
Excelentíssimo Senhor Vereador JONEE PESCH. 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:  ofícios de numeração 197; 198; 199; 200; 201; 
202/2021 oriundos da Secretaria Municipal de Governo, com relação ao contigo 
no ofício de numeração 177/2021, Prefeito Municipal solicita representante da 
Câmara Municipal para acompanhar a fiscalização de todo o Processo Seletivo 
Simplificado realizado pelo Município. Na sequencia a Presidência desta Casa 
de Leis em sessão realizada dia 03 de maio de 2021,  procedeu com a 
indicação do Vereador Celso Osmar Kaminski, o mesmo solicitou um tempo 
para pensar e dará a resposta na próxima sessão ordinária. Na sessão 
ordinária realizada dia dez de maio, Vereador Celso Osmar Kaminski recusou a 
presente indicação, assim sendo a Presidência indicou o Vereador Daniel 
Gomes, o qual aceitou prontamente a referida indicação. O Projeto de Lei nº 
016/2021 Súmula: Institui o Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais do 
Poder Executivo 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 17 de maio de 2021, 
para fins de única discussão e única votação. O Projeto de Lei Complementar 
nº 001/2021 Súmula: Altera o Anexo II da Lei Complementar nº 002/2020 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 17 de maio de 2021, para fins de única discussão e 
única votação. Dar entrada no Projeto de Lei nº 017/2021 Súmula: Dispõe 
sobre ações prioritárias da Administração Pública Municipal, Metas e Riscos 
Fiscais, Diretrizes Gerais para Elaboração da Proposta Orçamentária, Normas 
de Execução Financeira a serem executadas pelo Município de Paulo Frontin, 
no exercício de 2022, 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 31 de maio de 2021, para fins de primeira 
discussão e primeira votação. Dar entrada no Projeto de Lei nº 018/2021 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN 
 

 

 

Súmula: Dispõe sobre o Plano Plurianual – 2022 a 2024, expresso em normal, 
ações prioritárias, diretrizes, objetivos e metas a serem observados pelas 
Unidades da Administração Direta, Fundos e Órgãos da Administração Indireta 
do Poder Executivo e pelo Poder Legislativo do 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 
para até o dia 07 de junho de 2021, para fins de primeira discussão e primeira 
votação. Dar entrada no Projeto de Lei nº 019/2021 Súmula: Acresenta o o §1º 
e 2º, no art. 2º, da Lei 1.261 de 04 de março de 2021, criando hipótese de 
dispensa de prova objetiva para hipóteses decorrentes de situação de urgência 
do Município de Paulo Frontin, Paraná 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 24 de maio de 2021, 
para fins de única discussão e única votação. Dando continuidade a presente 
sessão ordinária, passando para a Ordem do Dia, Vereadora Andrea Soraia 
Blaskievicz solicitou antecipação para discussão e votação nesta sessão 
ordinária do Projeto de Lei nº 019/2021, colocada a presente solicitação em 
votação, a mesma foi aprovada por maioria dos Vereadores presentes, votando 
contrários os Vereadores Celso Osmar Kaminski e Isidorio Nicolau Pech. Na 
sequencia o Excelentíssimo Senhor Presidente recebeu parecer verbal de 
todas as comissões permanentes favoráveis a tramitação do Projeto de Lei nº 
019/2021 Súmula: Acrescenta o §1º e 2º, no art. 2º, da Lei 1.261 de 04 de 
março de 2021, criando hipótese de dispensa de prova objetiva para hipóteses 
decorrentes de situação de urgência do Município de Paulo Frontin, Paraná e 
dá outras providências, em seguida o referido Projeto de Lei foi colocado em 
discussão, na sequencia em votação, sendo o mesmo rejeitado por maioria dos 
Vereadores presentes, votando favorável ao projeto os Vereadores Andrea 
Soraia Blaskievicz e Jonee Pesch. Na sequencia o Excelentíssimo Senhor 
Presidente de posse dos pareceres favoráveis à tramitação das comissões 
permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas 
Gerais sobre O 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, coloca o mesmo em única discussão. Em 
seguida em única votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores 
presentes. Em seguida o Excelentíssimo Senhor Presidente de posse dos 
pareceres favoráveis à tramitação das comissões permanentes de Constituição 
e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais sobre O 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, coloca o mesmo em única discussão em seguida em 
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única votação, rejeitado por maioria dos Vereadores presentes, votando 
favoráveis os Vereadores Andrea Soraia Blaskievicz, Jonee Pesch e Daniel 
Gomes. Dando sequencia a presente sessão ordinária, o Excelentíssimo 
Senhor Presidente, de posse dos pareceres favoráveis à tramitação das 
comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e 
Políticas Gerais sobre O 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, os membros de todas as comissões 
permanentes apresentaram a emenda modificativa ao Projeto de Lei nº 
014/2021, emenda já com parecer também, assim sendo colocou a Emenda 
Modificativa em única discussão, em seguida em única votação, Emenda 
aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida colocou o 
Projeto de Lei nº 014/2021devidamente emendado em única discussão. Em 
seguida em única votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores 
presentes. Na sequencia o Excelentíssimo Senhor Presidente, passou a 
palavra ao Vereador Fabiano José Bueno para que o mesmo proceda com a 
leitura da Indicação nº 036/2021 de autoria dos Vereadores Martim Marques 
Bonfim, Fabiano José Bueno, Crispim Viana de Moura, Isidorio Nicolau Pech e 
Jandir Machado de Azevedo. Os quais requerem  envio de correspondência ao 
Poder Executivo Municipal indicando para que o Excelentíssimo Sr. Prefeito 
Municipal Jamil Pech declare de interesse público a área localizada entre a 
Rodovia BR 153 e a praça da igreja matriz para fins de futuramente fazer um 
parque ambiental naquele local. Colocada em única discussão e única votação. 
Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida passou a 
palavra ao Vereador Celso Osmar Kaminski para que o mesmo proceda com a 
leitura da Indicação nº 037/2021 de sua autoria. O qual requer envio de 
correspondência ao Poder Executivo Municipal indicando ao Prefeito Jamil 
Pech, que seja feita, na Rua Pedro Jenzura, em toda sua extensão, a limpeza 
dos barrancos, bem como o manilhamento e a instalação de calçadas e meio 
fio. Colocada em discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos 
Vereadores presentes. Na sequencia o Senhor Presidente passou a palavra ao 
Vereador Celso Osmar Kaminski para que o mesmo proceda com a leitura do 
Requerimento nº 027/2021 de sua autoria. O qual requer envio de 
correspondência ao Poder Executivo Municipal, requerendo ao Prefeito Jamil 
Pech, que seja enviado a esta Casa de Leis, relatório sobre o Departamento 
Municipal de Cultura. Este relatório deverá conter o planejamento das ações 
para o ano de 2021. Colocada em discussão e votação. Aprovada por 
unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida o Senhor Presidente 
passou a palavra a Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz para que a mesma 
proceda com a leitura da Indicação nº 038/2021 de sua autoria. A qual requer 
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envio de correspondência ao Poder Executivo Municipal requerendo ao Prefeito 
Jamil Pech para que o mesmo 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, nas imediações da casa do 
Senhor Zenóbio Busko e Ademir Machs. Colocada em discussão e votação. 
Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia, 
passando para o Grande Expediente, nesta sessão ordinária não tivemos 
inscritos. 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 : ______________________________________ 

 
 

 

 


