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Ata número dezessete da sessão ordinária realizada no dia vinte e 
quatro 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 Daniel Gomes, o qual 
apresentou atestado médico. 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. Dar entrada no parecer do Tribunal de Contas 
relativas ao exercício financeiro de 2018 de responsabilidade dos ex 
Prefeitos Sebastião Elias da Silva Neto e Antonio Gilberto Gruba, na 
comissão permanente de Finanças e Orçamento para análise e 
emissão de parecer para até o dia 12 de julho de 2021, para fins de 
única discussão e única votação. Dar entrada no Projeto de Lei de 
iniciativa da Câmara Municipal nº 004/2021 Súmula: Promove a 
redução salarial de Agentes Políticos e Cargos em Comissão do 
Poder Legislativo 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 para até o dia 07 de junho de 2021, para fins de 
única discussão e única votação. Dar entrada no Projeto de Lei nº 
020/2021 Súmula: Autoriza o Poder Executivo 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 07 de junho de 
2021, para fins de única discussão e única votação. Dar entrada no 
Projeto de Lei nº 021/2021 Súmula: Autoriza o Poder Executivo 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 
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07 de Junho de 2021, para fins de única discussão e única votação. 
Dar entrada no Projeto de Lei nº 022/2021 Súmula: Autoriza o 
Poder Executivo 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 07 de junho de 2021, para fins de 
única discussão e única votação. Dar entrada no Projeto de Lei nº 
023/2021 Súmula: Autoriza o Poder Executivo 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 07 de junho de 
2021, para fins de única discussão e única votação. O 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, continua 
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. O Projeto de Lei nº 018/2021 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, continua 
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. Dando continuidade a presente sessão 
ordinária, passando para a Ordem do Dia, 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 016/2021 
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Súmula: Institui o Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais do 
Poder Executivo e dá outras providências, colocou o mesmo em 
única discussão. Em seguida  em única votação. Aprovado por 
unanimidade dos Vereadores presentes nesta sessão ordinária. 
Com relação ao Projeto de Lei Complementar nº 001/2021 Súmula: 
Altera o Anexo II da Lei Complementar nº 002/2020 e dá outras 
providências, o qual estava pautado para a sessão ordinária de 
hoje, o Senhor Presidente de posse da ata de todas as comissões 
permanentes, as quais solicitam aos responsáveis pelo 
Departamento de Tributação e Finanças que compareçam ao 
Plenário, em dia de sessão ordinária, e expliquem detidamente, 
inclusive com a utilização de data show, a operacionalização e os 
impactos do projeto, bem como se implicará em renúncia de receita. 
Informam ainda, na presente ata, que o referido Projeto será 
disponibilizado ao plenário, quando tal explanação acontecer, 
conforme solicitado. Assim sendo, a Presidência desta Casa de 
Leis, emitirá ofício repassando a informação contida na ata da 
reunião das comissões permanentes. Na sequencia o Senhor 
Presidente passou a palavra a Vereadora Andrea Soraia 
Blaskievicz, para que a mesma proceda com a leitura do 
Requerimento nº 028/2021 de autoria dos Vereadores Martim 
Marques Bonfim, Crispim Viana de Moura, e Andrea Soraia 
Blaskievicz. Os quais requerem envio de ofício ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, solicitando ao Prefeito Jamil Pech para que 
encaminhe cópia de toda a documentação analisada no PSS da 
Saúde, indicando o rol dos inscritos  e classificados, quais os 
critérios utilizados para classificação, indicando a pontuação de 
cada documento apresentado por candidato para análise dessa 
Casa de Leis. Colocado em discussão e votação. Aprovado 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 
029/2021 de sua autoria. O qual requer envio de correspondência 
ao Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando ao Prefeito 
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Jamil Pech para que se faça presente nesta Casa de Leis, 
representante do Poder Executivo Municipal, na próxima sessão 
ordinária, a fim de, utilizando os recursos tecnológicos que esta 
Câmara dispõe, especialmente o data show, explicar o Projeto de 
Lei Complementar 001/2021 de autoria do Prefeito Municipal. 
Colocado em discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 
Vereadores presentes. Em seguida a Presidência passou a palavra 
ao Vereador Celso Osmar Kaminski para que o mesmo proceda 
com a leitura do Requerimento nº 030/2021 de sua autoria. O qual 
requer envio de correspondência ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, solicitando ao Prefeito Jamil Pech para que seja enviada 
a esta Casa de Leis, as escalas de viagens e plantões de todos os 
motoristas da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as folhas 
de pagamentos dos mesmos, no período de 1º de janeiro até 30 de 
abril de 2021. Colocado em discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia a 
Presidência passou a palavra ao Vereador Crispim Viana de Moura 
para que o mesmo proceda com a leitura da Indicação nº 039/2021 
de sua autoria. O qual requer envio de correspondência ao Poder 
Executivo Municipal, indicando ao Prefeito Jamil Pech para que 
gestione junto a Secretaria competente, para que seja 
providenciada a colocação de um corrimão de segurança na 
escadaria localizada no Posto de Saúde Central. Colocado em 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores 
presentes. Na sequencia, passando para o Grande Expediente, foi 
passada a palavra ao Vereador Fabiano José Bueno o qual 
explanou sobre assuntos diversos do 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 
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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 : ______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


