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Ata número vinte da sessão ordinária realizada no dia quatorze do mês de 
Junho 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 ofícios 242; 243; 244 e 245/2021 oriundos da 
Secretaria Municipal de Governo. O 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, continua 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. 
Com relação aos projetos de suplementação de numeração 020/2021; 
022/2021 e 23/2021, bem como também O Projeto de Lei nº 17/2021 (LDO 
2022) e o Projeto de Lei nº 018/2021 (PPA 2022-2025) foi oficiado o Poder 
Executivo, de acordo com as atas das comissões permanentes, para que tais 
projetos sejam adequadamente corrigidos e, na sequencia, substituídos, uma 
vez que em seus respectivos textos, existem inúmeros erros de digitação, 
grafia, português, referencias legais, códigos de dotações, organização de 
textos, dentre outros, os quais impedem uma correta análise dos referidos 
projetos. 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, aguardando a presença dos responsáveis pelo Departamento 
de Tributação e Finanças para 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. Dando continuidade a presente sessão ordinária, 
passando para a Ordem do Dia, o Excelentíssimo Senhor Presidente Senhor 
Presidente passou a palavra ao Vereador Fabiano José Bueno, para que o 
mesmo proceda com a leitura da Indicação nº 043/2021 de sua autoria. O qual 
requer envio de ofício ao Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando ao 
Prefeito Jamil Pech, para que o mesmo gestione junto a Secretaria 
competente, para que seja providenciada a manutenção da estrada situada na 
Ronda Jararaca, prioritariamente a entrada, entrada essa que dá acesso a PR 
153, neste Município. Colocada em discussão e votação. Aprovada por 
unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia o Vereador Fabiano 
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José Bueno solicitou uma indicação verbal, o qual requer envio de 
correspondência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando para que 
seja gestionado junto a Secretaria Competente, solicitando a manutenção da 
estrada que dá acesso a propriedade do Senhor Wanderlei Cesar Wartha, 
situada no Arroio Palmital, neste Município. Colocada em discussão e votação. 
Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia foi 
passada a palavra para a Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz, para que a 
mesma proceda com a leitura do Requerimento de número 35/2021 de autoria 
dos Vereadores Martim Marques Bonfim, Andrea Soraia Blaskievicz, Crispim 
Viana de Moura, Fabiano José Bueno e Jandir Machado de Azevedo. Os quais 
requerem envio de correspondência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
Prefeito Jamil Pech solicitando para que envie informações sobre a compra de 
equipamentos de informática ocorrida através do pregão nº 08/2020, com valor 
de R$ 124.136,80. Na resposta deverá ser informado onde (setor) cada 
computador está sendo empregado, evidenciando o número de cada máquina 
com o contido nas notas fiscais, bem como dos demais equipamentos 
adquiridos, indicando ainda qual o nº na relação de bens patrimoniais da 
Prefeitura Municipal. Deverá ainda ser encaminhado a esta Casa de Leis cópia 
dos empenhos, liquidação, notas fiscais, ordens de pagamento e comprovante 
de pagamento/depósitos ou transferências bancárias realizadas para cada 
fornecedor. Colocado em discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 
Vereadores presentes. Na sequencia foi passada a palavra ao Vereador Celso 
Osmar Kaminski para que o mesmo efetue a leitura do requerimento de nº 
36/2021 de sua autoria. O qual requer envio de correspondência ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal, solicitando ao Prefeito Jamil Pech que seja enviado 
a esta Casa de Leis, relatório, relativo ao período de 1º de janeiro até 31 de 
maio de 2021, sobre todas as contratações para cargos comissionados no 
poder executivo. Neste relatório deverá conter, o nome do funcionário, 
nomenclatura do cargo em que foi nomeado, data de admissão, remuneração 
correspondente, responsabilidades atribuídas a ele e por fim, qual a secretaria 
de atuação do mesmo. Colocado em discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia foi passada a palavra 
ao Vereador Celso Osmar Kaminski para que o mesmo efetue a leitura do 
requerimento de nº 37/2021 de sua autoria. O qual requer envio de 
correspondência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando ao 
Prefeito Jamil Pech que seja enviado a esta Casa de Leis, relatório sobre as 
ações adotadas pelo Poder Executivo, em relação ao PL 07/2019 (Lei 
1.214/2019), aprovado no ano de 2019, o qual trata da isenção de taxas, em 
concursos públicos municipais, de doadores de sangue, medula óssea, 
plaquetas e hipossuficientes, além de ter criado a semana municipal da doação 
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de sangue.  Colocado em discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 
Vereadores presentes. Na sequencia, passando para o Grande Expediente, foi 
passada a palavra para a Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz a qual 
explanou sobre o Dia Mundial da violência contra o Idoso. 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 : ______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 


